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Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer 

(COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2013)0894), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C7-0487/2013), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til både Rådets og Europa-Parlamentets holdning af 29. marts 2011, hvor 

forligsproceduren om nye fødevarer ikke førte til noget resultat, 

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den 

franske Forsamling og det franske Senat, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt 

ikke overholder nærhedsprincippet, 

– der henviser til udtalelse af 30. april 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Landbrug og 

Udvikling af Landdistrikter (A8-0046/2014), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

                                                 
1 EUT C 311 af 12.9.2014, s. 73. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Den frie bevægelighed for sikre og 

sunde fødevarer er et afgørende aspekt af 

det indre marked, og den bidrager i høj 

grad til beskyttelsen af borgernes sundhed 

og velvære og gavner deres sociale og 

økonomiske interesser. Indbyrdes forskelle 

på nationale love vedrørende 

sikkerhedsvurdering og godkendelse af nye 

fødevarer kan hindre den frie 

bevægelighed for sådanne fødevarer og 

derved skabe ulige konkurrencevilkår.  

(1) Den frie bevægelighed for sikre og 

sunde fødevarer er et afgørende aspekt af 

det indre marked, og den bidrager i høj 

grad til beskyttelsen af borgernes sundhed 

og velvære og til deres sociale og 

økonomiske interesser. Indbyrdes forskelle 

på nationale love vedrørende 

sikkerhedsvurdering og godkendelse af nye 

fødevarer kan hindre den fri bevægelighed 

for sådanne fødevarer og derved skabe 

retsusikkerhed og ulige konkurrencevilkår.  

 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der bør sikres et højt niveau for 

beskyttelse af menneskers sundhed og af 

forbrugernes interesser samt et 

velfungerende indre marked ved udøvelsen 

af Unionens fødevarepolitikker, samtidig 

med at der sikres åbenhed. 

(2) Der må sikres et højt niveau for 

beskyttelse af menneskers sundhed, af 

forbrugernes interesser og af miljøet samt 

et velfungerende indre marked ved 

udøvelsen af Unionens fødevarepolitikker, 

samtidig med at der sikres åbenhed. Der 

tages også hensyn til dyrevelfærd og 

forsigtighedsprincippet som fastsat i 

forordning (EF) nr. 178/2002. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) De standarder, der er fastlagt i EU-

lovgivningen, bør finde anvendelse på alle 

fødevarer, som markedsføres inden for 

Unionen, herunder fødevarer importeret 

fra tredjelande. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag blev vedtaget af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

i dets førstebehandlingsudtalelse om forslaget fra 2008 (2008/0002(COD)), og det synes 

hensigtsmæssigt at gentage, at Unionens standarder også bør finde anvendelse på 

importerede fødevarer. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) EU-bestemmelserne om nye fødevarer 

blev fastlagt ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 258/978 og ved 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

1852/20019. Det er nødvendigt at ajourføre 

disse regler for at forenkle de nuværende 

godkendelsesprocedurer og for at tage 

hensyn til den seneste udvikling i EU-

retten. Af hensyn til klarheden i EU-

lovgivningen bør forordning (EF) nr. 

258/97 og forordning (EF) nr. 1852/2001 

ophæves, og forordning (EF) nr. 258/97 

afløses af nærværende forordning. 

(3) EU-bestemmelserne om nye fødevarer 

blev fastlagt ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 258/978 og ved 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

1852/20019. Det er nødvendigt at ajourføre 

disse regler for at forenkle de nuværende 

godkendelsesprocedurer, forbedre 

forbrugersikkerheden og tage hensyn til 

den seneste udvikling i EU-retten og de 

teknologiske fremskridt. Forordning (EF) 

nr. 258/97 og (EF) nr. 1852/2001 bør 

ophæves og afløses af nærværende 

forordning. 

____________________ ____________________ 

8 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 

1997 om nye levnedsmidler og nye 

levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 

14.2.1997, s. 1). 

8 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 

1997 om nye levnedsmidler og nye 

levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 

14.2.1997, s. 1). 

9 Kommissionens forordning (EF) nr. 

1852/2001 af 20. september 2001 om 

9 Kommissionens forordning (EF) nr. 

1852/2001 af 20. september 2001 om 
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udførlige regler for offentliggørelse af 

visse oplysninger og for beskyttelse af de 

oplysninger, der fremlægges i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 258/97 (EFT L 253 af 21.9.2001, 

s. 17). 

udførlige regler for offentliggørelse af 

visse oplysninger og for beskyttelse af de 

oplysninger, der fremlægges i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 258/97 (EFT L 253 af 21.9.2001, 

s. 17). 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 4  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Fødevarer, der er bestemt til 

teknologiske formål, og genetisk 

modificerede fødevarer bør ikke falde ind 

under denne forordnings 

anvendelsesområde, da de allerede er 

omfattet af andre EU-bestemmelser. 

Således bør genetisk modificerede 

fødevarer, som er omfattet af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1829/200310, enzymer, som er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

nr. 1332/200811, fødevarer, der 

udelukkende anvendes som 

tilsætningsstoffer, som er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1333/200812, aromaer, som er 

omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1334/200813, og 

ekstraktionsmidler, som er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/32/EF14, ikke være omfattet af 

nærværende forordning. 

(4) Fødevarer bestemt til teknologiske 

formål, og genetisk modificerede 

fødevarer, som allerede er omfattet af 

andre EU-retsakter, bør ikke falde ind 

under denne forordnings 

anvendelsesområde. Således bør genetisk 

modificerede fødevarer, som er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1829/200310 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/18/EF10a, fødevareenzymer, som er 

omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 1332/200811, fødevarer, der 

udelukkende anvendes som 

tilsætningsstoffer, som er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1333/200812, fødevarearomaer, 

som er omfattet af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1334/200813, og 

ekstraktionsmidler, som er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/32/EF14, ikke være omfattet af 

nærværende forordning. 

____________________ ____________________ 

10 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 

september 2003 om genetisk modificerede 

fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 

18.10.2003, s. 1). 

10 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 

september 2003 om genetisk modificerede 

fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 

18.10.2003, s. 1). 



 

RR\1042297DA.doc 9/136 PE537.480v03-00 

 DA 

 10 a Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om 

udsætning i miljøet af genetisk 

modificerede organismer og om 

ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF 

(EFT L 106 af 17.4.2001, s.1). 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. 

december 2008 om fødevareenzymer (EUT 

L 354 af 31.12.2008, s. 7). 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. 

december 2008 om fødevareenzymer (EUT 

L 354 af 31.12.2008, s. 7). 

12 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. 

december 2008 om 

fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 

31.12.2008, s. 16). 

12 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. 

december 2008 om 

fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 

31.12.2008, s. 16). 

13 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. 

december 2008 om aromaer og visse 

fødevareingredienser med aromagivende 

egenskaber til anvendelse i og på fødevarer 

(EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34). 

13 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. 

december 2008 om aromaer og visse 

fødevareingredienser med aromagivende 

egenskaber til anvendelse i og på fødevarer 

(EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt 

ved fremstilling af fødevarer og 

fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT 

L 141 af 6.6.2009, s. 3). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt 

ved fremstilling af fødevarer og 

fødevareingredienser (omarbejdning) (EUT 

L 141 af 6.6.2009, s. 3). 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) De nuværende kategorier af nye 

fødevarer, som er fastlagt i artikel 1 i 

forordning (EF) nr. 258/97, bør præciseres 

og ajourføres, ved at de nuværende 

kategorier erstattes af en henvisning til 

den generelle definition af fødevarer i 

artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 

(5) De nuværende kategorier af nye 

fødevarer, som er anført i artikel 1 i 

forordning (EF) nr. 258/97, bør præciseres 

og ajourføres, ved at der tilføjes nye 

relevante kategorier og en henvisning til 

den generelle definition af fødevarer i 

artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EF) nr. 178/2002. forordning (EF) nr. 178/2002. Inden 

anvendelsesdatoen for denne forordning 

bør Kommissionen efter en høring af 

interessenter vedtage retningslinjer for 

kategorierne af nye fødevarer for at 

hjælpe ansøgerne og medlemsstaterne 

med at forstå, hvorvidt en fødevare hører 

under denne forordnings 

anvendelsesområde, og hvilken kategori 

af nye fødevarer en fødevare hører under. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at sikre en glidende overgang fra 

forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet 

for, hvornår en fødevare kan betragtes som 

en ny fødevare, fortsat være, at den ikke 

må have været anvendt til konsum i 

nævneværdigt omfang i Unionen før 

ikrafttrædelsesdatoen for nævnte 

forordning, dvs. den 15. maj 1997. 

Anvendelse i Unionen bør også betyde 

anvendelse i medlemsstaterne, uanset 

datoen for de forskellige medlemsstaters 

tiltrædelse af Den Europæiske Union. 

(6) For at sikre en glidende overgang fra 

forordning (EF) nr. 258/97 bør ét af 

kriterierne for, hvornår en fødevare kan 

betragtes som en ny fødevare, fortsat være, 

at den ikke må have været anvendt til 

konsum i nævneværdigt omfang i Unionen 

før ikrafttrædelsesdatoen for nævnte 

forordning, dvs. den 15. maj 1997. 

Anvendelse i Unionen bør også betyde 

anvendelse i medlemsstaterne, uanset 

datoen for de forskellige medlemsstaters 

tiltrædelse af Den Europæiske Union. 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Ny teknologi i 

fødevarefremstillingsprocesser kan have en 

indvirkning på fødevaren og dermed på 

fødevaresikkerheden. Derfor bør det også 

præciseres, at en fødevare betragtes som en 

ny fødevare, hvis den pågældende fødevare 

(7) Ny teknologi i 

fødevarefremstillingsprocesser kan have en 

indvirkning på fødevaren og dermed på 

fødevaresikkerheden. Derfor bør det i 

denne forordning yderligere præciseres, at 

en fødevare betragtes som en ny fødevare, 
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er genstand for en fremstillingsproces, der 

ikke tidligere har været anvendt til 

fremstilling af fødevarer i Unionen, eller 

hvis fødevaren indeholder eller består af 

industrielt fremstillede nanomaterialer som 

defineret i artikel 2, stk. 2, litra t), i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1169/201116. 

hvis den pågældende fødevare er genstand 

for en fremstillingsproces, der ikke 

tidligere har været anvendt til fremstilling 

af fødevarer i Unionen, eller hvis 

fødevaren indeholder eller består af 

industrielt fremstillede nanomaterialer. 

__________________  

16 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 

oktober 2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne, om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og 

om ophævelse af Kommissionens direktiv 

87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 

Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/13/EF, Kommissionens direktiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 

18). 

 

Begrundelse 

Hvad angår definitionen af nanomaterialer er det ikke hensigtsmæssigt at henvise til 

forordning nr. 1169/2011, eftersom sidstnævnte omhandler mærkning, mens denne forordning 

vedrører risikovurdering. EFSA anerkender, at der hersker usikkerhed, og anbefaler en 

tærskel på 10 % for fødevarerelaterede nanoansøgninger. Hvis tærsklen på 50 % blev 

anvendt, selv med henblik på risikovurdering, ville der være en alvorlig risiko for, at nogle af 

nanoingredienserne ikke ville være omfattet af definitionen og derfor ikke ville blive 

underkastet en risikovurdering. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Vitaminer, mineraler og andre stoffer, 

der er bestemt til at blive anvendt i 

kosttilskud eller til at blive tilsat til 

(8) Vitaminer, mineraler og andre stoffer, 

der er bestemt til at blive anvendt i 

kosttilskud i overensstemmelse med 
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fødevarer, herunder 

modermælkserstatninger og 

tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 

baseret på cerealier og babymad til 

spædbørn og småbørn samt fødevarer til 

særlige medicinske formål og 

kosterstatning til vægtkontrol er omfattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/46/EF17, Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1925/200618 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 609/201319. Disse 

stoffer bør også vurderes i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning, når de falder ind under 

forordningens definition af nye fødevarer. 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/46/EF17 og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1925/200618 
eller til at blive tilsat til fødevarer, 

herunder modermælkserstatninger og 

tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer 

baseret på cerealier og babymad til 

spædbørn og småbørn samt fødevarer til 

særlige medicinske formål og 

kosterstatning til vægtkontrol, som er 

omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 609/201319, bør også 

vurderes i overensstemmelse med 

nærværende forordning, når de falder ind 

under forordningens definition af nye 

fødevarer. 

____________________ ____________________ 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 

12.7.2002, s. 51). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 

12.7.2002, s. 51). 

18 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. 

december 2006 om tilsætning af vitaminer 

og mineraler samt visse andre stoffer til 

fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 

26). 

18 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. 

december 2006 om tilsætning af vitaminer 

og mineraler samt visse andre stoffer til 

fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 

26). 

19 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 

2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og 

småbørn, fødevarer til særlige medicinske 

formål og kosterstatning til vægtkontrol og 

om ophævelse af Rådets direktiv 

92/52/EØF, Kommissionens direktiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 

2006/141/EF, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/39/EF og 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 

af 29.6.2013, s. 35). 

19 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 

2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og 

småbørn, fødevarer til særlige medicinske 

formål og kosterstatning til vægtkontrol og 

om ophævelse af Rådets direktiv 

92/52/EØF, Kommissionens direktiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 

2006/141/EF, Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/39/EF og 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 

af 29.6.2013, s. 35). 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Fødevarer, der har en ny eller bevidst 

ændret primær molekylestruktur, 

fødevarer, der består af eller er isoleret 

fra mikroorganismer, svampe eller alger, 

nye stammer af mikroorganismer uden 

langvarig sikker anvendelse samt 

koncentrater af stoffer, som forekommer 

naturligt i planter, bør betragtes som nye 

fødevarer som fastsat i denne forordning. 

Begrundelse 

Det er hensigtsmæssigt at genindsætte dette ændringsforslag, som var indeholdt i Europa-

Parlamentets andenbehandling fra 2010. 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Hvis der sker en væsentlig ændring i 

fremstillingsprocessen for et stof, der er 

blevet anvendt i overensstemmelse med 

direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 

1925/2006 eller forordning (EU) nr. 

609/2013, eller hvis partikelstørrelsen for 

et sådant stof ændres, for eksempel ved 

hjælp af nanoteknologi, kan det have 

betydning for fødevaren og dermed for 

fødevaresikkerheden. Det pågældende stof 

bør derfor betragtes som en ny fødevare i 

henhold til denne forordning og revurderes, 

først i overensstemmelse med denne 

forordning og efterfølgende i 

overensstemmelse med den relevante 

særlovgivning. 

(9) Hvis der sker en væsentlig ændring i 

fremstillingsprocessen for et stof, der er 

blevet anvendt i overensstemmelse med 

direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 

1925/2006 eller forordning (EU) nr. 

609/2013, eller hvis partikelstørrelsen for 

et sådant stof ændres, for eksempel ved 

hjælp af nanoteknologi, kan det have 

betydning for fødevaren og dermed for 

fødevaresikkerheden. Det pågældende stof 

bør derfor betragtes som en ny fødevare i 

henhold til denne forordning og revurderes, 

først i overensstemmelse med denne 

forordning efter en fuldstændig 

risikovurdering og efterfølgende i 

overensstemmelse med den relevante 

særlovgivning. 
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Begrundelse 

En konsekvens af de foreslåede ændringer i artikel 2, stk. 2, litra a, nr.). 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Hvis en fødevare før den 15. maj 1997 

udelukkende blev anvendt som eller i et 

kosttilskud som defineret i artikel 2, litra 

a), i direktiv 2002/46/EF, bør den kunne 

markedsføres i Unionen efter nævnte dato 

til samme anvendelsesformål, uden at den 

betragtes som en ny fødevare efter 

betydningen i denne forordning. En sådan 

anvendelse som eller i et kosttilskud bør 

dog ikke tages i betragtning ved 

vurderingen af, om fødevaren har været 

anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 

i Unionen før den 15. maj 1997. Derfor bør 

anden anvendelse af den pågældende 

fødevare end som eller i et kosttilskud være 

omfattet af denne forordning. 

(10) En fødevare, der før den 15. maj 1997 

udelukkende blev anvendt som eller i et 

kosttilskud som defineret i direktiv 

2002/46/EF, bør kunne markedsføres i 

Unionen efter nævnte dato til samme 

anvendelsesformål, eftersom den ikke bør 

betragtes som en ny fødevare efter 

betydningen i denne forordning. En sådan 

anvendelse som eller i et kosttilskud bør 

dog ikke tages i betragtning ved 

vurderingen af, om fødevaren har været 

anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 

i Unionen før den 15. maj 1997. Derfor bør 

anden anvendelse af den pågældende 

fødevare end som eller i et kosttilskud være 

omfattet af denne forordning. 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Fødevarer fra klonede dyr er blevet 

reguleret i henhold til forordning (EF) nr. 

258/1997. Det er afgørende, at der ikke 

opstår retlig usikkerhed hvad angår 

markedsføring af fødevarer fra klonede 

dyr og/eller deres afkom. Indtil en specifik 

lovgivning om fødevarer, der stammer fra 

klonede dyr og deres afkom, træder i 

kraft, bør sådanne fødevarer høre under 
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denne forordnings anvendelsesområde på 

den betingelse, at disse er forsynet med 

behørig mærkning til den endelige 

forbruger, når de markedsføres i 

Unionen. 

Begrundelse 

Konsekvensrettelse. 

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Markedsføring i Unionen af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 

gøres lettere, for så vidt der er fremlagt 

dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland. 

Disse fødevarer bør skulle være blevet 

anvendt til konsum i et tredjeland i mindst 

25 år som en del af den sædvanlige kost for 

en stor del af landets befolkning. 

Langvarig sikker anvendelse som fødevare 

bør ikke omfatte anvendelse som nonfood 

eller anvendelse, der ikke er forbundet med 

normal kost. 

(11) Markedsføring i Unionen af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande, 

herunder insekter, bør gøres lettere, for så 

vidt der er fremlagt dokumentation for 

langvarig sikker anvendelse som fødevare i 

et tredjeland. Disse fødevarer bør skulle 

være blevet anvendt til konsum i et 

tredjeland i mindst 25 år som en del af den 

sædvanlige kost for et betydeligt antal 

mennesker i mindst et tredjeland som 

fastsat i de tekniske og videnskabelige 

retningslinjer, som Kommissionen skal 

udarbejde efter rådgivning fra Den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA). Langvarig sikker anvendelse som 

fødevare bør ikke omfatte anvendelse som 

nonfood eller anvendelse, der ikke er 

forbundet med normal kost. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) En afgørelse om, hvorvidt konsumet 

af en fødevare hos befolkningen i et 

tredjeland er betydeligt, bør baseres på 

oplysninger, der indgives af 

fødevarevirksomhedslederne og, i givet 

fald, underbygges af andre tilgængelige 

oplysninger i tredjelandet. Hvis der ikke 

foreligger tilstrækkelige oplysninger om 

anvendelse af en fødevare til konsum, bør 

der etableres en enkel og gennemsigtig 

procedure for indhentning af sådanne 

oplysninger med inddragelse af 

Kommissionen, EFSA og 

fødevarevirksomhedslederne.  

Begrundelse 

Ændringsforslaget præciserer, hvordan "betydeligt" defineres. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 

tredjelande, der betragtes som nye 

fødevarer i Unionen, kun betragtes som 

traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 

de stammer fra primærproduktion som 

defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 

178/2002, uanset om de er forarbejdede 

eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 

været genstand for en ny 

fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 

indeholder eller består af industrielt 

fremstillede nanomaterialer som defineret i 

artikel 2, stk. 2, litra t), i forordning (EU) 

nr. 1169/2011, bør fødevaren derfor ikke 

anses for at være traditionel. 

(12) Det bør præciseres, at fødevarer fra 

tredjelande, der betragtes som nye 

fødevarer i Unionen, kun betragtes som 

traditionelle fødevarer fra tredjelande, når 

de stammer fra primærproduktion som 

defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 

178/2002, uanset om de er forarbejdede 

eller uforarbejdede. Hvis fødevaren har 

været genstand for en ny 

fremstillingsproces, eller hvis fødevaren 

indeholder eller består af industrielt 

fremstillede nanomaterialer, bør fødevaren 

derfor ikke anses for at være traditionel. 
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Begrundelse 

Hvad angår definitionen af nanomaterialer er det ikke hensigtsmæssigt at henvise til 

forordning nr. 1169/2011, eftersom sidstnævnte omhandler mærkning, mens denne forordning 

vedrører risikovurdering. EFSA anerkender, at der hersker usikkerhed, og anbefaler en 

tærskel på 10 % for fødevarerelaterede nanoansøgninger. Hvis tærsklen på 50 % blev 

anvendt, selv med henblik på risikovurdering, ville der være en alvorlig risiko for, at nogle af 

nanoingredienserne ikke ville være omfattet af definitionen og derfor ikke ville blive 

underkastet en risikovurdering. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 13  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) En fødevare fremstillet af 

fødevareingredienser, der ikke er omfattet 

denne forordning, især fordi fødevarens 

ingredienser eller deres sammensætning 

eller mængde er ændret, bør ikke betragtes 

som en ny fødevare. Ændringer af en 

fødevareingrediens, såsom selektive 

ekstrakter eller anvendelse af andre dele 

af en plante, der ikke hidtil har været 

anvendt til konsum i nævneværdigt omfang 

i Unionen, bør dog fortsat være omfattet af 

denne forordning. 

(13) En fødevare udelukkende fremstillet 

af fødevareingredienser, der ikke er 

omfattet denne forordning, især fordi 

fødevarens ingredienser eller mængde er 

ændret, bør ikke betragtes som en ny 

fødevare. Ændringer af en 

fødevareingrediens, der endnu ikke har 

været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang i Unionen, bør dog fortsat være 

omfattet af denne forordning. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2001/83/EF20 finder anvendelse i 

tilfælde af tvivl om, hvorvidt et produkt ud 

fra en samlet bedømmelse af dets 

egenskaber kan være omfattet af både 

definitionen af et lægemiddel i samme 

direktivs artikel 1, nr. 2), og definitionen 

(14) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2001/83/EF20 finder anvendelse i 

tilfælde af tvivl om, hvorvidt et produkt ud 

fra en samlet bedømmelse af dets 

egenskaber kan være omfattet af både 

definitionen af et lægemiddel i samme 

direktiv og definitionen af et produkt 
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af et produkt henhørende under denne 

forordning. I den forbindelse kan en 

medlemsstat, hvis den i overensstemmelse 

med direktiv 2001/83/EF fastslår, at et 

produkt er et lægemiddel, begrænse 

markedsføringen af det pågældende 

produkt i overensstemmelse med EU-

retten. Dertil kommer, at lægemidler ikke 

falder ind under definitionen af fødevarer i 

artikel 2 forordning (EF) nr. 178/2002, og 

de bør derfor ikke være omfattet af 

nærværende forordning. 

henhørende under denne forordning. I den 

forbindelse kan en medlemsstat, hvis den i 

overensstemmelse med direktiv 

2001/83/EF fastslår, at et produkt er et 

lægemiddel, begrænse markedsføringen af 

det pågældende produkt i 

overensstemmelse med EU-retten. Dertil 

kommer, at lægemidler ikke falder ind 

under definitionen af fødevarer i 

forordning (EF) nr. 178/2002, og de bør 

derfor ikke være omfattet af nærværende 

forordning. 

____________________ ____________________ 

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/83/EF af 6. november 2001 om 

oprettelse af en fællesskabskodeks for 

humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 

af 28.11.2001, s. 67). 

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/83/EF af 6. november 2001 om 

oprettelse af en fællesskabskodeks for 

humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 

af 28.11.2001, s. 67). 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Kommissionen bør tillægges 

gennemførelsesbeføjelser til at afgøre, 

hvorvidt en given fødevare falder ind 

under definitionen af en ny fødevare og 

dermed er omfattet af denne forordnings 

bestemmelser om nye fødevarer. 

udgår 

Begrundelse 

En afgørelse om anvendelsesområdet er af afgørende betydning for forordningen og bør 

derfor ikke træffes ved gennemførelsesretsakter. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Der bør gælde specifikke frister for 

Kommissionen og EFSA for at sikre en 

problemfri behandling af ansøgninger. I 

vanskelige tilfælde bør Kommissionen og 

EFSA dog have ret til at forlænge disse 

frister, hvis det er nødvendigt. 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Vurderingen af, om en fødevare har 

været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang i Unionen før den 15. maj 1997, 

bør baseres på oplysninger indsendt af 

fødevarevirksomhedslederne og, hvis det er 

hensigtsmæssigt, understøttes af andre 

oplysninger, der findes i medlemsstaterne. 

Fødevarevirksomhedslederne bør rådføre 

sig med medlemsstaterne, hvis de er usikre 

på statussen for den fødevare, de agter at 

markedsføre. Hvis der ikke foreligger 

oplysninger om anvendelse til konsum før 

den 15. maj 1997, eller hvis disse 

oplysninger er utilstrækkelige, bør der 

etableres en enkel og gennemsigtig 

procedure for indhentning af sådanne 

oplysninger med inddragelse af 

Kommissionen, medlemsstaterne og 

fødevarevirksomhederne. Kommissionen 

bør tillægges gennemførelsesbeføjelser til 

at fastsætte proceduren for en sådan 

høringsproces. 

(16) Vurderingen af, om en fødevare har 

været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang i Unionen før den 15. maj 1997, 

bør baseres på oplysninger indsendt af 

fødevarevirksomhedslederne og, hvis det er 

hensigtsmæssigt, understøttes af andre 

oplysninger, der findes i medlemsstaterne. 

Fødevarevirksomhedslederne bør rådføre 

sig med medlemsstaterne og 

Kommissionen, hvis de er usikre på 

statussen for den fødevare, som de agter at 

markedsføre. Hvis der ikke foreligger 

oplysninger om anvendelse til konsum før 

den 15. maj 1997, eller hvis disse 

oplysninger er utilstrækkelige, bør der 

etableres en enkel og gennemsigtig 

procedure for indhentning af sådanne 

oplysninger.  
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Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Nye fødevarer bør kun godkendes og 

anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der 

er fastsat i denne forordning. Nye 

fødevarer bør være sikre, og anvendelsen 

af dem bør ikke vildlede forbrugeren. Hvis 

en ny fødevare er bestemt til at erstatte en 

anden fødevare, bør den derfor ikke afvige 

fra den pågældende fødevare på en måde, 

der ernæringsmæssigt ville være mindre 

fordelagtig for forbrugeren. 

(17) Nye fødevarer bør kun godkendes og 

anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der 

er fastsat i denne forordning. Nye 

fødevarer bør være sikre, og bedømmelsen 

af deres sikkerhed bør baseres på 

forsigtighedsprincippet som fastsat i 

artikel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002. 

Anvendelsen af dem bør desuden ikke 

vildlede forbrugeren. Forbrugerne bør 

derfor oplyses om indholdet i nye 

fødevarer, ingredienserne og de 

teknologier, der anvendes til 

fremstillingen heraf. 

Produktmærkningskravene er derfor af 

afgørende betydning, navnlig hvis den nye 

fødevare er fremstillet med anvendelse af 

nye opdræts- eller landbrugsmetoder, nye 

materialer eller nye 

fremstillingsprocesser. På samme måde 

bør en ny fødevare, der er bestemt til at 

erstatte en anden fødevare, ikke afvige fra 

den pågældende fødevare på en måde, der 

ernæringsmæssigt ville være mindre 

fordelagtig eller af ringere kvalitet for 

forbrugeren. 

Begrundelse 

Den første del af dette ændringsforslag blev vedtaget af Udvalget om Landbrug og Udvikling 

af Landdistrikter i dets førstebehandlingsudtalelse om forslaget fra 2008 (2008/0002(COD)), 

og det synes hensigtsmæssigt at gentage, at forsigtighedsprincippet bør finde anvendelse. 

 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Nye fødevarer bør ikke markedsføres 

eller anvendes i fødevarer til konsum, 

medmindre de er opført på en EU-liste over 

nye fødevarer, som det er tilladt at 

markedsføre i Unionen (i det følgende 

benævnt "EU-listen"). Der bør derfor ved 

hjælp af en gennemførelsesretsakt 
fastlægges en EU-liste over nye fødevarer, 

ved opførelse af nye fødevarer, der 

allerede er godkendt eller anmeldt i 

henhold til artikel 4, 5 eller 7 i forordning 

(EF) nr. 258/97, med angivelse af 

eventuelle eksisterende 

godkendelsesbetingelser. Eftersom de 

pågældende nye fødevarer allerede er 

blevet vurderet med hensyn til deres 

sikkerhed, lovligt er fremstillet og 

markedsført i Unionen og ikke hidtil har 

givet anledning til sundhedsmæssige 

betænkeligheder, bør 

rådgivningsproceduren anvendes ved den 

første fastlæggelse af EU-listen.  

(18) Nye fødevarer bør ikke markedsføres 

eller anvendes i fødevarer til konsum, 

medmindre de er opført på en EU-liste over 

nye fødevarer, som det er tilladt at 

markedsføre i Unionen (herefter "EU-

listen"). Der bør derfor fastlægges en EU-

liste over nye fødevarer, der allerede er 

godkendt eller anmeldt i henhold til 

forordning (EF) nr. 258/97, med angivelse 

af eventuelle eksisterende 

godkendelsesbetingelser. Listen bør være 

gennemskuelig, lettilgængelig og 

ajourføres regelmæssigt. 

Begrundelse 

Listen over nye fødevarer bør knyttes som bilag til denne forordning og ajourføres ved hjælp 

af delegerede retsakter. 

 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a) Nye teknologier og innovationer 

såsom bioteknologi og nanoteknologi i 

fødevarefremstilling bør fremmes, 

eftersom dette kan reducere 

fødevarefremstillingens indvirkning på 

miljøet, forbedre fødevaresikkerheden og 

medføre fordele for forbrugerne. 

Udviklinger inden for 
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fødevarefremstilling bør derfor altid 

bedømmes ud fra den senest tilgængelige 

videnskabelige dokumentation med 

henblik på at sikre solid videnskabelig 

bekræftelse af europæisk 

fødevaresikkerhed. 

 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) En ny fødevare bør godkendes, ved at 

EU-listen ajourføres i overensstemmelse 

med de i denne forordning fastsatte 

kriterier og procedurer. Der bør indføres en 

procedure, som er effektiv, undergivet 

bestemte frister og gennemskuelig. For så 

vidt angår traditionelle fødevarer fra 

tredjelande med langvarig sikker 

anvendelse bør der indføres en hurtigere, 

forenklet procedure for ajourføring af EU-

listen til brug i tilfælde, hvor der ikke 

fremsættes begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser. Da 

ajourføring af EU-listen indebærer 

anvendelse af kriterier fastlagt ved denne 

forordning, bør Kommissionen tillægges 

de relevante gennemførelsesbeføjelser. 

(19) En ny fødevare bør godkendes, ved at 

EU-listen ajourføres i overensstemmelse 

med de i denne forordning fastsatte 

kriterier og procedurer. Der bør indføres en 

procedure, som er effektiv, undergivet 

bestemte frister og gennemskuelig. For så 

vidt angår traditionelle fødevarer fra 

tredjelande med langvarig sikker 

anvendelse bør ansøgerne kunne vælge en 

hurtigere, forenklet procedure for 

ajourføring af EU-listen for at sikre, at 

adgangstiderne bliver de samme som for 

tilsvarende EU-produkter. Der bør gives 

tilladelse til anvendelse af denne 

procedure i tilfælde, hvor der ikke 

fremsættes begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser. 

Beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
bør derfor tillægges Kommissionen med 

henblik på at ajourføre listen. 

Begrundelse 

Eftersom disse foranstaltninger er almennyttige og er udformet til at supplere eller ændre 

visse ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, bør Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik 

på at ajourføre listen. 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Der bør endvidere fastsættes kriterier 

for vurderingen af sikkerhedsrisiciene ved 

nye fødevarer. For at sikre harmoniseret 

videnskabelig vurdering af nye fødevarer 

bør sådanne vurderinger foretages af Den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA). 

(20) Der bør endvidere fastsættes klart 

definerede kriterier for vurderingen af 

sikkerhedsrisiciene ved nye fødevarer. For 

at sikre harmoniseret videnskabelig 

vurdering af nye fødevarer bør sådanne 

vurderinger foretages af EFSA. EFSA, 

hvis vurderinger bør foretages på en 

gennemsigtig måde, bør etablere et 

netværk med medlemsstaterne og 

Advisory Committee on Novel Foods and 

Processes (ACNFP, rådgivende komité 

om nye fødevarer og 

fremstillingsmetoder). Enhver ny 

egenskab hos en ny fødevare, der kan 

have en indvirkning på sundheden, bør 

vurderes individuelt. 

 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 

nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 

EFSA i sin udtalelse af 6. april 201121 om 

retningslinjer for risikovurdering af 

anvendelsen af nanovidenskab og 

nanoteknologi i fødevare- og foderkæden, 

at der kun foreligger begrænset information 

om aspekterne vedrørende industrielt 

fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 

og toksikologi, og at det vil kunne være 

nødvendigt at ændre de eksisterende 

toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 

bedre vurdering af sikkerheden ved 

nanomaterialer til fødevarebrug er 

Kommissionen i færd med at udarbejde 

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 

nanomaterialer til fødevarebrug 

anerkendte EFSA i sin udtalelse af 6. april 

201121 om retningslinjer for 

risikovurdering af anvendelsen af 

nanovidenskab og nanoteknologi i 

fødevare- og foderkæden, at de 

testmetoder, som på nuværende tidspunkt 

er tilgængelige, muligvis ikke er 

hensigtsmæssige til at vurdere de risici, 

der er forbundet med nanomaterialer, og 

vurderede mere specifikt, at der kun 

foreligger begrænset information om 

aspekterne vedrørende industrielt 

fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 
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testmetoder, der tager højde for industrielt 

fremstillede nanomaterialers specifikke 

egenskaber. 

og toksikologi, og at det vil kunne være 

nødvendigt at ændre de eksisterende 

toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 

bedre vurdering af sikkerheden ved 

nanomaterialer til fødevarebrug bør 

Kommissionen derfor hurtigst muligt 

udarbejde ikke-animalske testmetoder, der 

tager højde for industrielt fremstillede 

nanomaterialers specifikke egenskaber. I 

lyset af de eksisterende mangler for så vidt 

angår information om såvel det 

toksikologiske aspekt som målemetoderne 

bør forsigtighedsprincippet anvendes for 

på denne måde at begrænse menneskers 

potentielle udsættelse for nanomaterialer. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag var allerede indeholdt i Europa-Parlamentets 

andenbehandlingsholdning fra 2010. I EFSA's rapport anføres det, at: der i øjeblikket hersker 

usikkerhed med hensyn til identifikationen, karakteriseringen og påvisningen af ENM, som er 

forbundet med manglen på egnede og validerede testmetoder til at dække alle tænkelige 

anvendelser, aspekter og egenskaber inden for ENM. Der er desuden en række 

usikkerhedsfaktorer forbundet med anvendeligheden af de nuværende biologiske og 

toksikologiske standardtestmetoder for ENM. (ENM = industrielt fremstillede 

nanomaterialer) 

 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Der findes forskellige fortolkninger 

af termen "partikel". Det bør derfor 

præciseres, at fødevarer, som indeholder 

bløde nanomaterialer såsom miceller eller 

liposomer, også er omfattet af 

definitionen af "nye fødevarer". 
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Begrundelse 

Det må præciseres, at termen "partikel" i forbindelse med definitionen af nanomaterialer i 

denne forordning ikke kun omfatter materialedele med veldefinerede fysiske grænser, 

eftersom dette ville indebære, at alle "bløde" nanomaterialer (f.eks. miceller) i henhold til den 

nuværende fortolkning ikke ville være omfattet og derfor ikke ville være underlagt før-

markedsføringstilladelse. Det er imidlertid præcis disse anvendelser, som er relevante ud fra 

et lovgivningsmæssigt perspektiv, fordi der er tale om brugen heraf ved anvendelse til 

fødevarer (f.eks. som bærere for vitaminer og andre stoffer med ernæringsmæssig eller 

fysiologisk virkning). 

 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21b) Når forsøgsmetoder anvendes på 

nanomaterialer, bør der gøres rede for 

deres videnskabelige egnethed for 

nanomaterialer, og, hvis det er relevant, 

for de tekniske tilpasninger eller 

justeringer, der er foretaget for at tage 

højde for disse materialers særlige 

egenskaber. 

Begrundelse 

Der er allerede opnået enighed om denne ordlyd i forordning nr. 528/2012 om 

tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (jf. bilag II, punkt 

5). 

 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21c) Kun nanomaterialer, som er opført 

på en liste over godkendte stoffer, bør 

forekomme i fødevareemballage ledsaget 

af en grænse for migration til de 
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fødevarer, der er indeholdt i emballagen. 

Begrundelse 

Eftersom denne forordning bl.a. omhandler nanomaterialer i fødevarer er det vigtigt at sikre, 

at nanopartikler, der tilfældigt kan migrere til fødevarer, tages i betragtning. Der er et 

presserende behov for handling, da der hidtil ikke har været lovgivet på området, og 

testkravene er enten ikkeeksisterende eller der anvendes uhensigtsmæssige testmetoder. Dette 

ændringsforslag var allerede indeholdt i Europa-Parlamentets andenbehandlingsholdning fra 

2010. 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Når en ny fødevare er godkendt og 

opført på EU-listen, bør Kommissionen 

have beføjelser til at påbyde overvågning 

af anvendelsen af den pågældende 

godkendte nye fødevare efter 

markedsføringen med henblik på at sikre, 

at anvendelsen holder sig inden for sikre 

grænser som fastsat i EFSA's 

sikkerhedsvurdering. 

(22) Når en ny fødevare er godkendt og 

opført på EU-listen, bør der indføres krav 

om overvågning af anvendelsen af den 

pågældende godkendte nye fødevare efter 

markedsføringen med henblik på at sikre, 

at anvendelsen holder sig inden for sikre 

grænser som fastsat i EFSA ' s 

sikkerhedsvurdering. I alle tilfælde bør 

fødevarevirksomhederne underrette 

Kommissionen om enhver relevant 

oplysning vedrørende den fødevare, som 

de har markedsført. 

Begrundelse 

Baseret på ændringsforslag 88 og 89 i udkastet til betænkning. 

 

 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) For at stimulere forskning og 

udvikling i fødevareindustrien, og dermed 

innovation, er det under visse 

omstændigheder hensigtsmæssigt at 

beskytte den investering, som 

produktudviklere foretager i forbindelse 

med indsamling af oplysninger og data til 

støtte for en ansøgning vedrørende en ny 

fødevare, som indgives i henhold til denne 

forordning. Nyligt udviklet videnskabelig 

dokumentation og data omfattet af 

ejendomsrettigheder, som fremlægges til 

støtte for en ansøgning om optagelse af en 

ny fødevare på EU-listen, bør beskyttes. 

Sådanne data og oplysninger bør, i en 

begrænset periode, ikke anvendes til fordel 

for en efterfølgende ansøger, medmindre 

den foregående ansøger har givet sit 

samtykke hertil. Beskyttelsen af 

videnskabelige data fremlagt af én ansøger 

bør ikke være til hinder for, at andre 

ansøger om optagelse på EU-listen på 

grundlag af deres egne videnskabelige data 

eller under henvisning til de beskyttede 

data med den foregående ansøgers 

samtykke. Den samlede 

databeskyttelsesperiode på fem år, som den 

foregående ansøger har fået bevilget, bør 

dog ikke forlænges ved indrømmelse af 

databeskyttelse til efterfølgende ansøgere. 

(23) For at stimulere forskning og 

udvikling i fødevareindustrien, og dermed 

innovation, er det under visse 

omstændigheder hensigtsmæssigt at 

beskytte den investering, som ansøgere 

foretager i forbindelse med indsamling af 

oplysninger og data til støtte for en 

ansøgning vedrørende en ny fødevare, som 

indgives i henhold til denne forordning. 

Data omfattet af ejendomsrettigheder, som 

fremlægges til støtte for en ansøgning om 

optagelse af en ny fødevare på EU-listen, 

bør beskyttes. Sådanne data og oplysninger 

bør, i en begrænset periode, ikke anvendes 

til fordel for en efterfølgende ansøger, 

medmindre den første ansøger har givet sit 

samtykke hertil. Beskyttelsen af 

videnskabelige data fremlagt af en ansøger 

bør ikke være til hinder for, at andre 

ansøger om optagelse på EU-listen på 

grundlag af deres egne eller en første 

ansøgers videnskabelige data med den 

første ansøgers samtykke. Den samlede 

databeskyttelsesperiode på syv år, som den 

første ansøger har fået bevilget, bør dog 

ikke forlænges ved indrømmelse af 

databeskyttelse til efterfølgende ansøgere. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (23a) Hvis en ansøger anmoder om 

databeskyttelse af den samme fødevare 

både i henhold til nærværende forordning 

og forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

Kommissionen bestræbe sig på at 



 

PE537.480v03-00 28/136 RR\1042297DA.doc 

DA 

afstemme tidspunktet for begge 

godkendelsesprocedurer, således at 

databeskyttelsesperioderne har samme 

løbetid. Hvis dette nødvendiggør 

udskydelse af én af procedurerne, bør 

ansøgeren høres forinden. 

 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (23b) Samtidig med at der sikres en 

fortrolig behandling af ansøgningen, bør 

Kommissionen stille en vejledende liste 

over ansøgninger, som indeholder 

grundlæggende oplysninger, til rådighed 

for interesserede parter. Denne liste bør 

forebygge, at der indgives på hinanden 

følgende identiske ansøgninger eller 

dobbeltansøgninger, og derved mindske 

den administrative byrde for både de 

potentielle ansøgere og Unionen. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Nye fødevarer er omfattet af de 

generelle mærkningskrav i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne samt andre relevante 

mærkningsbestemmelser i EU's 

fødevarelovgivning. I visse tilfælde kan 

det være nødvendigt at kræve supplerende 

mærkningsoplysninger, navnlig vedrørende 

beskrivelsen af fødevaren, dens oprindelse 

eller dens anvendelsesbetingelser, for at 

sikre, at forbrugerne informeres 

(24) Nye fødevarer er omfattet af de 

generelle mærkningskrav i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne samt andre relevante 

mærkningsbestemmelser i EU's 

fødevarelovgivning. Mærkningen bør 

indeholde supplerende oplysninger, 

navnlig vedrørende beskrivelsen af 

fødevaren, dens oprindelse, dens 

sammensætning og dens 

anvendelsesbetingelser, for at sikre, at 
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fyldestgørende om arten af den nye 

fødevare. 

forbrugerne informeres fyldestgørende om 

arten af den nye fødevare, herunder nye 

fødevarer fra tredjelande. Optages en ny 

fødevare på EU-listen eller på listen over 

traditionelle fødevarer fra tredjelande kan 

der derfor fastsættes særlige 

anvendelsesbetingelser eller 

mærkningskrav, der bl.a. kan vedrøre 

specifikke karakteristika eller 

fødevareegenskaber, såsom 

sammensætning, næringsværdi eller 

ernæringsmæssige virkninger og 

fødevarens påtænkte anvendelse, eller 

etiske hensyn eller konsekvenser for 

bestemte befolkningsgruppers sundhed. 

Det er passende i denne forordning at 

fastlægge særlige mærkningskrav med 

hensyn til fødevareingredienser, der 

indgår i form af industrielt fremstillede 

nanomaterialer, som er omfattet af denne 

forordning. Materialer, som giver 

anledning til etiske betænkeligheder, som 

i den nuværende forordning (EF) nr. 

258/97, bør ligeledes anføres på 

mærkningen for at sætte forbrugerne i 

stand til at træffe informerede valg. 

 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24a) Nye fødevarer er omfattet af 

kravene i EU-retten om materialer og 

genstande bestemt til kontakt med 

fødevarer, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 

1935/20041a og de særlige 

foranstaltninger, som er vedtaget i medfør 

heraf. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
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oktober 2004 om materialer og genstande 

bestemt til kontakt med fødevarer og om 

ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 

direktiv 89/109/EØF (EUT L 338 af 

13.11.2004, s. 4). 

Begrundelse 

Denne betragtning har til formål at give information og bekræfte, at nye fødevarer og 

fødevarer fra tredjelande ikke kun er omfattet af EU's mærkningskrav, men også EU's 

emballagekrav. Den nye betragtning medfører ikke nogen ny retlig forpligtelse i denne 

forordning. 

 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24b) I sin andenbehandling af dossieret 

for nye fødevarer fra 2010 krævede 

Europa-Parlamentet med et meget stort 

flertal et forbud mod markedsføring af 

fødevarer fra klonede dyr og deres afkom. 

Efter at forliget om nye fødevarer ikke 

førte til noget resultat i marts 2011, 

forpligtede Kommissionen sig til at 

fremsætte et specifikt forslag om klonede 

dyr og deres afkom under hensyntagen til 

både Rådets og Europa-Parlamentets 

holdning. I de forslag om kloning og 

klonede fødevarer, som blev fremsat i 

december 2013, er der imidlertid ikke 

fastsat nogen foranstaltninger vedrørende 

klonede dyrs afkom, selv ikke med henblik 

på at informere forbrugerne. Forslaget 

giver desuden ikke Europa-Parlamentet 

mulighed for at udøve sine rettigheder 

som medlovgiver. Det er derfor passende, 

at Kommissionen benytter den mulighed, 

som udnævnelsen af det nye 

kommissærkollegium giver, og trækker 

forslagene fra 2013 tilbage med henblik 

på at fremsætte nye forslag på grundlag 

af den almindelige lovgivningsprocedure 
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for at tage hensyn til Parlamentets krav. 

Begrundelse 

Stik imod alle Kommissionens løfter tages der i forslaget om klonede fødevarer ikke hensyn til 

Parlamentets krav, og der fastsættes ikke nogen foranstaltninger vedrørende klonede dyrs 

afkom. Dette er et stort tilbageskridt i forhold til marts 2011, hvor mærkning af frisk oksekød i 

det mindste blev godkendt af alle institutionerne, og et slag i ansigtet på de MEP'er, som med 

et meget stort flertal havde krævet et forbud mod fødevarer fra klonede dyr og deres afkom. 

Retsgrundlaget for foranstaltningen giver desuden ikke mulighed for fælles 

beslutningstagning, hvilket betyder, at Parlamentet sågar ville blive frataget sine beføjelser 

som medlovgiver. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) For ansøgninger indgivet i henhold til 

forordning (EF) nr. 258/97 før den dato, 

hvorfra nærværende forordning finder 

anvendelse, bør risikovurderings- og 

godkendelsesprocedurerne afsluttes i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning. På grund af præciseringen af 

definitionen af en ny fødevare i denne 

forordning og med henblik på at styrke 

retssikkerheden bør en fødevare, der er 

markedsført lovligt inden den dato, hvorfra 

denne forordning finder anvendelse, 

principielt kunne markedsføres, indtil 

risikovurderings- og 

godkendelsesprocedurerne er afsluttet. Der 

bør således fastsættes 

overgangsbestemmelser med henblik på at 

sikre en gnidningsløs overgang til denne 

forordning. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) For at gøre det muligt at ændre EU-

listen, i takt med at nye fødevarer 

godkendes, bør Kommissionens tillægges 

beføjelse til i overensstemmelse med 

artikel 290 i TEUF at vedtage retsakter 

med henblik på at ajourføre EU-listen. 

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter 

sørge for samtidig, rettidig og 

hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 

dokumenter til Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelsen af denne forordning med 

hensyn til ajourføring af EU-listen for så 

vidt angår tilføjelse af en traditionel 

fødevare fra et tredjeland i tilfælde, hvor 

der ikke er fremsat begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser, bør 

Kommissionen tildeles 

gennemførelsesbeføjelser. 

(27) Kommissionen bør tillægges 

beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

26a med hensyn til ajourføring af EU-

listen for så vidt angår tilføjelse af en 

traditionel fødevare fra et tredjeland i 

tilfælde, hvor der ikke er fremsat 

begrundede sikkerhedsrelaterede 

indsigelser. 

Begrundelse 

Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med 

artikel 290 TEUF med henblik på ajourføring af EU-listen. 

 

 

Ændringsforslag  41 
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Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Gennemførelsesbeføjelserne 

vedrørende definitionen af nye fødevarer, 

høringsprocessen til fastlæggelse af status 

som ny fødevare, yderligere ajourføring af 

EU-listen, udarbejdelse og indgivelse af 

ansøgninger eller anmeldelser vedrørende 

optagelse af fødevarer på EU-listen, 

nærmere bestemmelser om kontrol af 

ansøgningers og anmeldelsers gyldighed, 

fortrolig behandling og 

overgangsbestemmelser bør udøves i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201122.  

(28) Gennemførelsesbeføjelserne 

vedrørende udarbejdelse og indgivelse af 

ansøgninger eller anmeldelser vedrørende 

optagelse af fødevarer på EU-listen, 

nærmere bestemmelser om kontrol af 

ansøgningers og anmeldelsers gyldighed, 

proceduren for udveksling af oplysninger 

med henblik på indgivelse af 

sikkerhedsrelaterede indsigelser, arten af 

de oplysninger, der skal indgå i EFSA's 

udtalelse og fortrolig behandling bør 

udøves i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201122.  

__________________ __________________ 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

Begrundelse 

Betragtningen bør tilpasses i overensstemmelse med resultatet af afstemningen om de 

forskellige ændringsforslag om delegerede retsakter/gennemførelsesretsakter. 

 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (28a) Med henblik på at supplere eller 

ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i 

denne forordning bør Kommissionen 

tillægges beføjelser til i overensstemmelse 
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med artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde at 

vedtage retsakter for at fastsætte, hvilke 

former for fødevarer, der henhører under 

denne forordnings anvendelsesområde for 

hver af kategorierne af nye fødevarer, 

fastsætte proceduren for 

høringsprocessen, definitionen af 

"betydelig del af et tredjelands 

befolkning" og ajourføre EU-listen over 

nye fødevarer. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 

af relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (28b) Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 882/20041a fastsætter 

generelle regler for den offentlige kontrol 

med, om fødevarelovgivningen 

overholdes. Medlemsstaterne foretager 

derfor offentlig kontrol i henhold til 

forordning (EF) nr. 882/2004 for at 

håndhæve overholdelsen af nærværende 

forordning. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 

2004 om offentlig kontrol med henblik på 

verifikation af, at foderstof- og 

fødevarelovgivningen samt dyresundheds- 

og dyrevelfærdsbestemmelserne 

overholdes (EUTJ L 165 af 30.4.2004, s. 

1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 
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1). 

Begrundelse 

En specifik henvisning til forordningen om offentlig kontrol var medtaget i Kommissionens 

forslag fra 2008, og det er passende at bevare denne henvisning. 

 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 og 2 - litra a og b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Genstand og anvendelsesområde Genstand, formål og anvendelsesområde 

1. Ved denne forordning fastsættes der 

bestemmelser om markedsføring af nye 

fødevarer i Unionen med henblik på at 

sikre, at det indre marked fungerer 

effektivt, og samtidig sikre et højt niveau 

for beskyttelse af menneskers sundhed og 

forbrugernes interesser. 

1. Ved denne forordning fastsættes der 

bestemmelser om markedsføring af nye 

fødevarer i Unionen. 

 1a. Formålet med denne forordning er at 

sikre et højt niveau for beskyttelse af 

menneskers sundhed og forbrugernes 

interesser og af miljøet og samtidig sikre 

et velfungerende indre marked. 

2. Denne forordning finder ikke anvendelse 

på: 

2. Denne forordning finder ikke anvendelse 

på: 

a) genetisk modificerede fødevarer, der er 

omfattet af forordning (EF) nr. 1829/2003 

a) genetisk modificerede fødevarer, der er 

omfattet af forordning (EF) nr. 1829/2003 

og direktiv 2001/18/EF 

b) fødevarer, når og for så vidt de anvendes 

som: 

b) fødevarer, når og for så vidt de anvendes 

som: 

i) fødevareenzymer, der er omfattet af 

forordning (EF) nr. 1332/2008 

i) fødevareenzymer, der er omfattet af 

forordning (EF) nr. 1332/2008 

ii) fødevaretilsætningsstoffer, der er 

omfattet af forordning (EF) nr. 1333/2008 

ii) fødevaretilsætningsstoffer, der er 

omfattet af forordning (EF) nr. 1333/2008 

iii) fødevarearomaer, der er omfattet af 

forordning (EF) nr. 1334/2008 

iii) fødevarearomaer, der er omfattet af 

forordning (EF) nr. 1334/2008 

iv) ekstraktionsmidler, der anvendes ved iv) ekstraktionsmidler, der anvendes ved 
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eller er bestemt til anvendelse ved 

fremstilling af fødevarer eller 

fødevareingredienser, som er omfattet af 

direktiv 2009/32/EF 

eller er bestemt til anvendelse ved 

fremstilling af fødevarer eller 

fødevareingredienser, som er omfattet af 

direktiv 2009/32/EF 

 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fødevarer, der er omfattet af Rådets 

direktiv [...]/[...]/EU om [on the placing on 

the market of food from animal clones]. 

udgår 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Definitioner Definitioner 

1. Ved anvendelsen af nærværende 

forordning finder definitionerne i artikel 2 

og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 

tilsvarende anvendelse.  

1. Ved anvendelsen af nærværende 

forordning finder definitionerne i artikel 2 

og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 

tilsvarende anvendelse.  

2. Endvidere forstås ved: 2. Endvidere forstås ved: 

a) "ny fødevare": en fødevare, der ikke har 

været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang i Unionen før den 15. maj 1997, 

uanset datoen for de forskellige 

medlemsstaters tiltrædelse af Unionen, 

bl.a.: 

a) "ny fødevare: enhver fødevare, der ikke 

har været anvendt til konsum i 

nævneværdigt omfang i Unionen før den 

15. maj 1997, uanset datoen for de 

forskellige medlemsstaters tiltrædelse af 

Unionen, og som falder under mindst én 

af følgende kategorier: 

 -i) fødevarer med en ny eller bevidst 

ændret primær molekylestruktur 

 -ia) fødevarer, der består af, er isoleret fra 

eller fremstillet af mikroorganismer, 

svampe eller alger 

 -ib) fødevarer, der består af, er isoleret fra 
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eller er fremstillet af planter, med 

undtagelse af planter med langvarig 

sikker anvendelse som fødevarer på 

Unionens marked og fremstillet på 

grundlag af: 

 - traditionelle formeringsmetoder eller 

 - ikketraditionelle formeringsmetoder, 

hvis disse metoder ikke medfører 

betydelige ændringer af fødevarernes 

sammensætning eller struktur, der 

påvirker deres næringsværdi, 

metabolisme, eller indholdet af uønskede 

stoffer 

 -ic) fødevarer, der stammer fra klonede 

dyr eller deres afkom, jf. dog artikel 29a 

(ny) 

 -id) fødevarer, der indeholder, består af 

eller er fremstillet på grundlag af 

cellekultur eller vævskultur 

 -ie) fødevarer, der består af, er isoleret fra 

eller fremstillet af dyr eller dele heraf, 

herunder hele dyr, såsom insekter, med 

undtagelse af fødevarer fra dyr, som er 

avlet efter traditionelle avlsmetoder og har 

langvarig sikker anvendelse som 

fødevarer på Unionens marked 

i) fødevarer, der har været genstand for en 

ny fremstillingsproces, som ikke blev 

anvendt til fødevarefremstilling i Unionen 

før den 15. maj 1997, hvis denne 

fremstillingsproces medfører betydelige 

ændringer af fødevarernes sammensætning 

eller struktur, der påvirker deres 

næringsværdi, måden, hvorpå de 

metaboliseres, eller indholdet af uønskede 

stoffer 

i) fødevarer, der er produceret ved en ny 

fremstillingsproces, som ikke blev anvendt 

til fødevarer i Unionen før den 

15. maj 1997, som kan medføre betydelige 

ændringer af fødevarernes sammensætning 

eller struktur, der påvirker deres 

næringsværdi, måden, hvorpå de 

metaboliseres, eller indholdet af uønskede 

stoffer, eller hvis fremstillingsprocessen 

giver anledning til etiske betænkeligheder 

ii) fødevarer, der indeholder eller består af 

industrielt fremstillede nanomaterialer 

som defineret i artikel 2, stk. 2, litra t), i 

forordning (EU) nr. 1169/2011 

ii) fødevarer, der er frembragt ved eller 

påvirket af bevidste ændringer af 

partiklernes størrelse, form eller struktur 

eller af disses størrelsesfordeling, ved 

hjælp af enhver teknologi, der reducerer 

dem til nanostørrelse; en tærskel på 10 %, 

som anbefalet af EFSA, bør overvejes for 

fødevarerelaterede ansøgninger 
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iii) vitaminer, mineraler og andre stoffer, 

der anvendes i overensstemmelse med 

direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 

1925/2006 eller forordning (EU) nr. 

609/2013, hvis:  

iii) vitaminer, mineraler og andre stoffer, 

der anvendes i overensstemmelse med 

direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 

1925/2006 eller forordning (EU) nr. 

609/2013, hvis:  

- der er anvendt en ny fremstillingsproces, 

jf. nr. i), eller 

- der er anvendt en ny fremstillingsproces, 

jf. nr. i)  

- de pågældende stoffer består af eller 

indeholder industrielt fremstillede 

nanomaterialer som defineret i artikel 2, 

stk. 2, litra t), i forordning (EU) nr. 

1169/2011 

- de pågældende stoffer består af eller 

indeholder ethvert bevidst fremstillet 

materiale, der indeholder partikler i 

ubundet tilstand eller som et aggregat 

eller som et agglomerat, og hvor mindst 

10 % af partiklerne i den antalsmæssige 

størrelsesfordeling i en eller flere eksterne 

dimensioner ligger i størrelsesintervallet 

1-100 nm, eller 

 - en ny kilde eller udgangsmateriale er 

blevet anvendt til en enkelt form for eller 

til blandinger af vitaminer, mineraler og 

andre stoffer, som anvendes i 

overensstemmelse med direktiv 

2002/46/EF, forordning (EF) nr. 

1925/2006 eller forordning (EU) nr. 

609/2013. 

iv) fødevarer, der udelukkende blev 

anvendt i kosttilskud i Unionen før den 15. 

maj 1997, hvis de er bestemt til anvendelse 

i andre fødevarer end kosttilskud som 

defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 

2002/46/EF  

iv) fødevarer, der udelukkende blev 

anvendt i kosttilskud i Unionen før den 15. 

maj 1997, hvis de er bestemt til anvendelse 

i andre fødevarer end kosttilskud som 

defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 

2002/46/EF  

b) "traditionel fødevare fra et tredjeland": 

en ny fødevare, bortset fra nye fødevarer 

som omhandlet i litra a), nr. i)-iii), som 

stammer fra primærproduktion og har 

langvarig sikker anvendelse som fødevare i 

et tredjeland 

b) "traditionel fødevare fra et tredjeland": 

en ny fødevare, bortset fra nye fødevarer 

som omhandlet i litra a), nr. -i), i), ii) og 

iii), som stammer fra primærproduktion og 

har langvarig sikker anvendelse som 

fødevare i et tredjeland  

c) "langvarig sikker anvendelse som 

fødevare i et tredjeland": det forhold, at 

den pågældende fødevares sikkerhed er 

bekræftet ved data om sammensætning og 

erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 

år i den sædvanlige kost for en betydelig 

del af et tredjelands befolkning inden en 

anmeldelse som omhandlet i artikel 13 

c) " langvarig sikker anvendelse som 

fødevare i et tredjeland “: det forhold, at 

den pågældende fødevares sikkerhed er 

bekræftet ved data om sammensætning og 

erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 

år i den sædvanlige kost for et betydeligt 

antal mennesker i mindst et tredjeland 

som fastsat i de tekniske og 

videnskabelige retningslinjer i artikel 4 i 
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denne forordning inden en anmeldelse 

som omhandlet i artikel 13 

d) "ansøgeren": medlemsstaten, 

tredjelandet eller den interesserede part, 

som kan repræsentere flere interesserede 

parter, der har indgivet en ansøgning i 

henhold til artikel 9 eller 15 eller foretaget 

en anmeldelse i henhold til artikel 13 til 

Kommissionen 

d) "ansøgeren": medlemsstaten, 

tredjelandet eller den interesserede part, 

som kan repræsentere flere interesserede 

parter, der har indgivet en ansøgning i 

henhold til artikel 9 eller 15 eller foretaget 

en anmeldelse i henhold til artikel 13 til 

Kommissionen 

e) "gyldig ansøgning" og "gyldig 

anmeldelse": en ansøgning eller en 

anmeldelse, der er omfattet af denne 

forordning og indeholder de oplysninger, 

der kræves til risikovurderings- og 

godkendelsesproceduren. 

e) "gyldig ansøgning" og "gyldig 

anmeldelse": en ansøgning eller en 

anmeldelse, der er omfattet af denne 

forordning og indeholder de oplysninger, 

der kræves til risikovurderings- og 

godkendelsesproceduren 

 ea) "ny fremstillingsproces": en proces, 

der ikke blev anvendt til 

fødevarefremstilling i Unionen før den 15. 

maj 1997 

 eb) "traditionelle formeringsmetoder" 

eller "traditionelle avlsmetoder": metoder 

anvendt til fødevarefremstilling i Unionen 

før den 15. maj 1997  

 ec) "klonede dyr": dyr produceret ved 

hjælp af en ikkeseksuel, kunstig 

reproduktionsmetode med det formål at 

producere en genetisk identisk eller 

næsten identisk kopi af et individuelt dyr 

 ed) "afkom af klonede dyr": dyr 

produceret ved hjælp af seksuel 

reproduktion, hvor mindst en af 

forfædrene er et klonet dyr 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 3 udgår 

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 

definitionen af en ny fødevare i artikel 2, 
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stk. 2, litra a) 

For at sikre en ensartet gennemførelse af 

denne forordning kan Kommissionen ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter afgøre, 

hvorvidt en given fødevare falder ind 

under definitionen af nye fødevarer i 

artikel 2, stk. 2, litra a). 

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

 

Begrundelse 

Denne artikel er mere i overensstemmelse med artikel 4 og er som følge heraf blevet flyttet.  

 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Procedure for fastlæggelse af status som ny 

fødevare 

Procedure for fastlæggelse af status som ny 

fødevare 

1. Ledere af fødevarevirksomheder skal 

kontrollere, om de fødevarer, de agter at 

markedsføre i Unionen, er omfattet af 

denne forordning. 

1. Ledere af fødevarevirksomheder skal 

kontrollere, om de fødevarer, de agter at 

markedsføre i Unionen, er omfattet af 

denne forordning. 

2. Ledere af fødevarevirksomheder skal 

rådføre sig med medlemsstaterne, hvis de 

er usikre på, hvorvidt en fødevare, som de 

agter at markedsføre i Unionen, er omfattet 

af denne forordning. I givet fald skal 

fødevarevirksomhedslederen efter 

anmodning fra medlemsstaten give denne 

de oplysninger, der gør det muligt for den 

at fastlægge, navnlig i hvilket omfang den 

pågældende fødevare blev anvendt til 

konsum i Unionen før den 15. maj 1997. 

2. Hvis de er usikre på, hvorvidt en 

fødevare, som de agter at markedsføre i 

Unionen, er omfattet af denne forordning, 

skal ledere af fødevarevirksomheder 

rådføre sig med den medlemsstat, som de 

agter at markedsføre den nye fødevare i 

først. Fødevarevirksomhedslederen skal 

efter anmodning fra medlemsstaten give 

denne de oplysninger, der gør det muligt 

for den at fastlægge, hvorvidt en fødevare 

falder inden for nærværende forordnings 

anvendelsesområde. Med henblik på at 

bestemme dette kan medlemsstaten 

rådføre sig med Kommissionen og de 

øvrige medlemsstater. 
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3. Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter fastsætte 

proceduren for den i stk. 2 omhandlede 

høringsproces. 

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 26 med 

henblik på at præcisere: 

 
- hvilke former for fødevarer der falder 

inden for nærværende forordnings 

anvendelsesområde for hver af 

kategorierne i artikel 2, stk. 2, litra a) 

 - proceduren for høringsprocessen og 

 - efter rådføringen med EFSA, 

definitionen af "betydelig del af et 

tredjelands befolkning". 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

Disse delegerede retsakter vedtages senest 

… *. 

 _______________________ 

 + EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 

efter datoen for denne forordnings 

ikrafttræden. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU-liste over nye fødevarer EU-liste over nye fødevarer 

1. Kommissionen fastlægger og ajourfører 

en EU-liste over nye fødevarer, som det er 

tilladt at markedsføre i Unionen, jf. artikel 

6, 7 og 8 (i det følgende benævnt "EU-

listen"). 

1. EU-listen over nye fødevarer, som det er 

tilladt at markedsføre i Unionen, jf. artikel 

6 og 8 (i det følgende benævnt "EU-

listen"), er anført i bilaget. 

2. Kun nye fødevarer, der er godkendt og 

opført på EU-listen, må markedsføres i 

Unionen som sådanne og anvendes i eller 

på fødevarer på de anvendelsesbetingelser, 

der er angivet i listen. 

2. Kun nye fødevarer, der er godkendt og 

opført på EU-listen, må markedsføres i 

Unionen som sådanne eller anvendes i eller 

på fødevarer på de anvendelsesbetingelser 

og i henhold til de mærkningskrav, der er 

angivet i listen.  

 
2a. Kommissionen gør ligeledes en liste 

over afviste ansøgninger tilgængelig på sit 

websted, således at den kan tjene som 
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reference i forbindelse med fremtidige 

ansøgninger. Listen anfører grundene til 

afvisning.  

 

 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen godkender kun en ny 

fødevare og opfører den på EU-listen, hvis 

den opfylder følgende betingelser: 

Kommissionen godkender kun en ny 

fødevare og opfører den på EU-listen, hvis 

den opfylder følgende betingelser: 

a) den udgør, så vidt det kan bedømmes på 

grundlag af den foreliggende 

videnskabelige evidens, ikke nogen 

sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed 

a) Den udgør, så vidt det kan bedømmes på 

grundlag af videnskabelig evidens og 

under anvendelse af 

forsigtighedsprincippet, jf. artikel 7 i 

forordning (EF) nr. 178/2002, ikke nogen 

sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed 

eller dyrevelfærden eller i givet fald for 

miljøet. 

b) anvendelsen af den vildleder ikke 

forbrugeren 

b) dens påtænkte anvendelse, 

præsentationsmåde og mærkning 
vildleder ikke forbrugeren, navnlig hvis 

der er en væsentlig forskel i den 

ernæringsmæssige værdi af en fødevare, 

der er påtænkt at skulle erstatte en anden 

fødevare 

c) hvis den er bestemt til at erstatte en 

anden fødevare, afviger den ikke fra den 

pågældende fødevare i et sådant omfang, at 

den ved normal indtagelse ville være 

ernæringsmæssigt ufordelagtig for 

forbrugeren. 

c) hvis den er bestemt til at erstatte en 

anden fødevare, afviger den fra den 

pågældende fødevare i et sådant omfang, at 

den ved normal indtagelse i væsentlig grad 

ville være ernærings-, sundheds- og 

miljømæssigt samt socialt fordelagtig for 

forbrugeren. 

 ca) det er muligt at sikre sporbarheden af 

de stoffer, der anvendes til fremstillingen 

af denne fødevare. 

 Hvis der i videnskabelige undersøgelser, 

jf. litra a), hersker uenighed, bør der 

udarbejdes en konklusion på grundlag af 
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udtalelsen fra EFSA. 

Begrundelse 

En ubetydelig forskel i den ernæringsmæssige værdi bør ikke motivere et afslag på 

godkendelse af en ansøgning, hvis en sådan forskel ikke vil få indvirkning på den 

menneskelige sundhed. Hvis der opstår en konflikt mellem konklusionerne i de videnskabelige 

undersøgelser, skal EFSA have beføjelse til at træffe afgørelse og udlede afgørende 

konklusioner.  

 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I tvivlstilfælde, f.eks. på baggrund af 

utilstrækkelig videnskabelig sikkerhed 

eller manglende oplysninger, finder 

forsigtighedsprincippet anvendelse, og 

den pågældende fødevare optages ikke 

EU-listen. 

Begrundelse 

Det er hensigtsmæssigt at genfremsætte dette ændringsforslag, som var indeholdt i Europa-

Parlamentets andenbehandlingsholdning fra 2010. 

 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Fødevarer, der har været genstand for 

fremstillingsprocesser, hvor særlige 

risikovurderingsmetoder er påkrævet 

(f.eks. fødevarer fremstillet ved 

anvendelse af nanoteknologi som 

omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. ii)), må 

ikke optages på EU-listen, før EFSA har 

godkendt anvendelsen af disse særlige 
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metoder, og en tilstrækkelig 

sikkerhedsvurdering på grundlag af disse 

metoder har vist, at anvendelsen af de 

pågældende fødevarer er sikker. 

Begrundelse 

Det er hensigtsmæssigt at genfremsætte dette ændringsforslag, som var indeholdt i Europa-

Parlamentets andenbehandlingsholdning, eftersom der ikke er gjort nævneværdige fremskridt 

siden da, og EFSA anerkender, at der er usikkerhed omkring testmetoderne for 

nanomaterialer. 

 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 7 udgår 

Første fastlæggelse af EU-listen  

Senest den [...]23 fastlægger 

Kommissionen ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt EU-listen ved heri 

at opføre nye fødevarer, der er godkendt 

eller anmeldt i henhold til artikel 4, 5 eller 

7 i forordning (EF) nr. 258/97, med 

angivelse af eventuelle eksisterende 

godkendelsesbetingelser. 

 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter rådgivningsproceduren i artikel 27, 

stk. 2. 

 

__________________  

23 Publications Office: please insert date: 

24 months after the entry into force of this 

Regulation. 
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Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Indhold af EU-listen Indhold og ajourføring af EU-listen 

1. Kommissionen godkender en ny 

fødevare og ajourfører EU-listen i 

overensstemmelse med: 

1. Kommissionen godkender en ny 

fødevare og ajourfører EU-listen i 

overensstemmelse med: 

a) artikel 9, 10 og 11 og, hvis det er 

relevant, artikel 25 eller 

a) artikel 9, 10 og 11 og, hvis det er 

relevant, artikel 25 eller 

b) artikel 13-18. b) artikel 13-18. 

2. Godkendelse af en ny 

fødevare/ajourføring af EU-listen, jf. stk. 1, 

består i et af følgende: 

2. Godkendelse af en ny 

fødevare/ajourføring af EU-listen, jf. stk. 1, 

består i et af følgende: 

a) at tilføje en ny fødevare på EU-listen a) at tilføje en ny fødevare på EU-listen 

b) at fjerne en ny fødevare fra EU-listen b) at fjerne en ny fødevare fra EU-listen 

c) at tilføje, fjerne eller ændre betingelser, 

specifikationer eller restriktioner i 

tilknytning til optagelsen af en ny fødevare 

på EU-listen. 

c) at tilføje, fjerne eller ændre 

specifikationer, anvendelsesbetingelser, 

yderligere specifikke mærkningskrav eller 

krav om overvågning efter 

markedsføringen i tilknytning til 

optagelsen af en fødevare på EU-listen. 

3. Oplysningerne om en ny fødevare på 

EU-listen, jf. stk. 2, skal - i det omfang det 

er relevant - omfatte: 

3. Oplysningerne om en ny fødevare på 

EU-listen, jf. stk. 2, skal omfatte en 

specifikation af den nye fødevare, datoen 

for den nye fødevares opførelse på EU-

liste, og i det omfang det er relevant: 

a) en specifikation af den nye fødevare  

b) de betingelser, hvorpå den nye fødevare 

kan anvendes, først og fremmest med 

henblik på at undgå negative virkninger for 

særlige befolkningsgrupper, overskridelse 

af de øvre grænser for indtag og risici i 

tilfælde af overdreven indtagelse 

a) de betingelser, hvorpå den nye fødevare 

kan anvendes, først og fremmest med 

henblik på at undgå negative virkninger for 

særlige befolkningsgrupper, overskridelse 

af de øvre grænser for indtag og risici i 

tilfælde af overdreven indtagelse 

c) særlige supplerende mærkningskrav med 

det formål at informere den endelige 

forbruger om eventuelle særlige 

karakteristika eller egenskaber ved en 

fødevare, såsom sammensætning, 

b) særlige supplerende mærkningskrav 

med det formål at informere den endelige 

forbruger om eventuelle særlige 

karakteristika eller egenskaber ved en 

fødevare, såsom sammensætning, 
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næringsværdi eller ernæringsmæssige 

virkninger og den påtænkte anvendelse af 

fødevaren, som bevirker, at den nye 

fødevare ikke længere svarer til en 

eksisterende fødevare, eller om indvirkning 

på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper 

næringsværdi eller ernæringsmæssige 

virkninger og den påtænkte anvendelse af 

fødevaren, som bevirker, at den nye 

fødevare ikke længere svarer til en 

eksisterende fødevare, eller om indvirkning 

på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper 

d) krav om overvågning efter 

markedsføringen, jf. artikel 23. 

c) krav om overvågninger efter 

markedsføringen, jf. artikel 23. 

 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 9 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Procedure for godkendelse af 

markedsføring i Unionen af en ny 

fødevare og ajourføring af EU-listen 

Procedurer for ajourføring af EU-listen 

1. Proceduren for godkendelse af 

markedsføring i Unionen af en ny fødevare 

og ajourføring af EU-listen, jf. artikel 8, 

indledes enten på Kommissionens initiativ 

eller på grundlag af en ansøgning til 

Kommissionen fra en ansøger. 

1. Procedurerne for godkendelse af 

markedsføring i Unionen af en ny fødevare 

og ajourføring af EU-listen, jf. artikel 8, 

indledes enten på Kommissionens initiativ 

eller på grundlag af en ansøgning til 

Kommissionen fra en ansøger. 

Kommissionen stiller straks ansøgningen 

til rådighed for medlemsstaterne. 

Kommissionen offentliggør også en 

sammenfatning af ansøgningen på sit 

websted på grundlag af oplysningerne i 

litra -a) og a) og en sammenfatning af 

den videnskabelige dokumentation, som 

er omhandlet i litra c). 

Ansøgningen skal indeholde: Ansøgningen skal indeholde: 

 
-a) ansøgerens navn og adresse  

a) navnet på og en beskrivelse af den nye 

fødevare 

a) navnet på og en beskrivelse af den nye 

fødevare 

 
aa) en beskrivelse af 

fremstillingsprocessen 

b) oplysninger om den nye fødevares b) detaljerede oplysninger om den nye 
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sammensætning  fødevares sammensætning  

c) videnskabelig dokumentation for, at den 

nye fødevare ikke udgør en 

sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed 

c) videnskabelig dokumentation for, at den 

nye fødevare ikke udgør en 

sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed 

og, i det omfang det er relevant, for 

miljøet 

 
ca) hvis det er relevant, analysemetoden 

eller -metoderne 

d) hvis det er relevant, et forslag til 

anvendelsesbetingelser og et forslag til 

særlige mærkningskrav, som ikke vildleder 

forbrugeren. 

d) hvis det er relevant, et forslag til 

betingelser for påtænkt anvendelse og et 

forslag til særlige mærkningskrav, som 

ikke vildleder forbrugeren. 

2. Kommissionen kan anmode EFSA om 

en udtalelse, hvis ajourføringen kan få 

virkninger for menneskers sundhed. 

2. Kommissionen anmoder EFSA om at 

give en udtalelse, hvis ajourføringen kan få 

virkninger for menneskers sundhed.  

 2a. Kommissionen anerkender 

modtagelsen af ansøgningen over for 

ansøgeren senest 15 dage efter at have 

modtaget den. Senest en måned efter at 

have modtaget ansøgningen kontrollerer 

Kommissionen ansøgningens gyldighed. 

Hvis ansøgningen ikke er blevet anset for 

gyldig, giver Kommissionen ansøgeren 

meddelelse herom og forklarer årsagerne 

hertil og afslutter proceduren. 

 2b. Når forsøgsmetoder anvendes på 

nanomaterialer, jf. artikel 2, stk. 2, litra 

ii), skal der gøres rede for deres 

videnskabelige egnethed for 

nanomaterialer, og, hvis det er relevant, 

for de tekniske tilpasninger eller 

justeringer, der er foretaget for at tage 

højde for disse materialers særlige 

egenskaber. 

3. Proceduren for godkendelse af 

markedsføring i Unionen af en ny 

fødevare og ajourføring af EU-listen, jf. 

artikel 8, afsluttes med vedtagelsen af en 

gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 

11.  

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 26a for at 

ajourføre den EU-liste, der er anført i 

bilaget.  

4. Uanset stk. 3 kan Kommissionen når 

som helst i godkendelsesproceduren 

afslutte denne og undlade at foretage den 

påtænkte ajourføring, hvis den vurderer, at 

4. Uanset stk. 3 kan Kommissionen når 

som helst i godkendelsesproceduren 

undlade at foretage den påtænkte 

ajourføring, hvis den vurderer, at der ikke 
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der ikke er grundlag for ajourføringen. er grundlag for ajourføringen. 

Den tager, i det omfang det er relevant, 

hensyn til medlemsstaternes synspunkter, 

til EFSA's udtalelse og til andre legitime 

forhold af relevans for den pågældende 

ajourføring. 

Den tager, i det omfang det er relevant, 

hensyn til medlemsstaternes synspunkter, 

til EFSA's udtalelse og til andre legitime 

forhold af relevans for den pågældende 

ajourføring. 

I givet fald underretter Kommissionen 

ansøgeren og medlemsstaterne direkte og 

oplyser årsagerne til, at der efter 

Kommissionens mening ikke er grundlag 

for ajourføringen. 

I givet fald underretter Kommissionen 

ansøgeren og medlemsstaterne direkte og 

oplyser årsagerne til, at der efter 

Kommissionens mening ikke er grundlag 

for ajourføringen. 

5. Ansøgeren kan når som helst inden 

vedtagelsen af EFSA's udtalelse, jf. stk. 2, 
trække en ansøgning som omhandlet i stk. 

1 tilbage og dermed bringe proceduren for 

godkendelse af en ny fødevare og 

ajourføring af EU-listen til ophør. 

5. Ansøgeren kan når som helst trække en 

ansøgning tilbage og dermed bringe 

proceduren for godkendelse af en ny 

fødevare og ajourføring af EU-listen til 

ophør.  

 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udtalelser fra EFSA  Udtalelser fra EFSA  

1. Hvis Kommissionen anmoder om en 

udtalelse fra EFSA, videresender den den 

gyldige ansøgning til EFSA. EFSA 

vedtager sin udtalelse senest ni måneder 

efter modtagelsen af en gyldig ansøgning. 

1. Hvis Kommissionen anmoder om en 

udtalelse fra EFSA, videresender den den 

gyldige ansøgning til EFSA inden for én 

måned. EFSA vedtager sin udtalelse senest 

ni måneder efter modtagelsen af en gyldig 

ansøgning. 

Når EFSA vurderer sikkerheden ved en ny 

fødevare, tager den hensyn til følgende, i 

det omfang det er relevant: 

Når EFSA vurderer sikkerheden ved en ny 

fødevare, tager den hensyn til følgende: 

a) hvorvidt den nye fødevare er lige så 

sikker som fødevarer fra en 

sammenlignelig fødevarekategori, der 

allerede findes på markedet i Unionen 

a) hvorvidt den nye fødevare er lige så 

sikker som fødevarer fra en 

sammenlignelig fødevarekategori, der 

allerede findes på markedet i Unionen 

b) hvorvidt den nye fødevares 

sammensætning eller 

anvendelsesbetingelserne udgør en 

b) hvorvidt den nye fødevares 

sammensætning eller 

anvendelsesbetingelserne udgør en 
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sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed i 

Unionen. 

sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed i 

Unionen og, i det omfang det er relevant, 

for miljøet. 

 
ba) hvorvidt der kan opstå kumulative og 

synergetiske virkninger, og hvorvidt der 

kan være negative virkninger for særlige 

befolkningsgrupper 

 
c) hvorvidt en ny fødevare, som er bestemt 

til at erstatte en anden fødevare, ikke 

afviger fra den pågældende fødevare i et 

sådant omfang, at den ved normal 

indtagelse ville være ernæringsmæssigt 

ufordelagtig for forbrugeren. 

2. EFSA sender sin udtalelse til 

Kommissionen, medlemsstaterne og en 

eventuel ansøger. 

2. EFSA sender udtalelsen til 

Kommissionen, medlemsstaterne og 

ansøgeren. 

3. I behørigt begrundede tilfælde, hvor 

EFSA anmoder ansøgeren om supplerende 

oplysninger, kan den i stk. 1 omhandlede 

frist på ni måneder forlænges. 

3. I behørigt begrundede tilfælde, hvor 

EFSA anmoder ansøgeren om supplerende 

oplysninger, kan den i stk. 1 omhandlede 

nimåneders frist forlænges. 

EFSA fastsætter efter høring af ansøgeren 

en frist for fremlæggelse af de pågældende 

supplerende oplysninger og underretter 

Kommissionen om den nødvendige 

fristforlængelse. 

EFSA fastsætter efter høring af ansøgeren 

en frist for fremlæggelse af de pågældende 

supplerende oplysninger og underretter 

Kommissionen herom. 

Hvis Kommissionen ikke gør indsigelse 

inden for otte arbejdsdage efter 

underretningen fra EFSA, forlænges den i 

stk. 1 omhandlede frist på ni måneder 

automatisk med den pågældende ekstra 

periode. Kommissionen underretter 

medlemsstaterne om fristforlængelsen. 

Hvis Kommissionen ikke gør indsigelse 

inden for otte arbejdsdage efter 

underretningen fra EFSA, forlænges den i 

stk. 1 omhandlede nimåneders frist 

automatisk med den pågældende ekstra 

periode. Kommissionen underretter 

medlemsstaterne om fristforlængelsen. 

4. Hvis de i stk. 3 omhandlede supplerende 

oplysninger ikke sendes til EFSA inden 

udløbet af den i samme stykke omhandlede 

ekstra periode, færdiggør EFSA sin 

udtalelse på grundlag af de oplysninger, 

den allerede har modtaget. 

4. Hvis de i stk. 3 omhandlede supplerende 

oplysninger ikke fremlægges for EFSA 

inden udløbet af den i samme stykke 

omhandlede ekstra periode, vedtager EFSA 

sin udtalelse på grundlag af de 

tilgængelige oplysninger. Hvis ansøgeren 

ikke fremlægger de supplerende 

oplysninger, kan dette udgøre en 

begrundelse for, at EFSA vedtager en 

negativ udtalelse. 

5. Hvis ansøgeren på eget initiativ 

fremlægger supplerende oplysninger, 

5. Hvis ansøgeren på eget initiativ 

fremlægger supplerende oplysninger, 
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sender ansøgeren disse til såvel 

Kommissionen som EFSA. 

sender ansøgeren disse til såvel 

Kommissionen som EFSA. 

I sådanne tilfælde afgiver EFSA sin 

udtalelse inden udløbet af den i stk. 1 

omhandlede periode på ni måneder. 

I sådanne tilfælde afgiver EFSA sin 

udtalelse inden udløbet af den i stk. 1 

omhandlede periode på ni måneder. 

6. EFSA stiller de i stk. 3 omhandlede 

supplerende oplysninger til rådighed for 

Kommissionen og medlemsstaterne. 

6. EFSA stiller de i stk. 3 og 5 omhandlede 

supplerende oplysninger til rådighed for 

Kommissionen og medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 11 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Godkendelse af en ny fødevare og 
ajourføring af EU-listen  

Ajourføring af EU-listen 

1. Senest ni måneder efter 

offentliggørelsen af EFSA's udtalelse 

forelægger Kommissionen den i artikel 

27, stk. 1, omhandlede komité et udkast til 

gennemførelsesretsakt om ajourføring af 

EU-listen, under hensyntagen til: 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt i henhold til 

artikel 26a med henblik på at ajourføre 

EU-listen i artikel 5 senest seks måneder 

efter offentliggørelsen af EFSA ' s 

udtalelse som omhandlet i artikel 10, 

under hensyntagen til: 

a) betingelserne i artikel 6, i det omfang de 

er relevante 

a) betingelserne i artikel 6 

b) alle relevante bestemmelser i EU-retten  b) alle relevante bestemmelser i EU-retten  

c) EFSA's udtalelse c) EFSA ' s udtalelse. 

d) alle andre legitime faktorer af relevans 

for den pågældende ansøgning. 

 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

 

2. Hvis Kommissionen ikke har anmodet 

om en udtalelse fra EFSA i henhold til 

artikel 9, stk. 2, løber den i stk. 1 

omhandlede periode på ni måneder fra den 

dato, hvor Kommissionen modtager en 

gyldig ansøgning i henhold til artikel 9, stk. 

1. 

2. Hvis Kommissionen ikke har anmodet 

om en udtalelse fra EFSA i henhold til 

artikel 9, stk. 2, løber den i stk. 1 

omhandlede periode på seks måneder fra 

den dato, hvor Kommissionen modtager en 

gyldig ansøgning i henhold til artikel 9, stk. 

1. 
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Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 

administrative og videnskabelige krav til 

ansøgninger 

Gennemførelsesretsakter vedrørende 

administrative og videnskabelige krav til 

ansøgninger 

Senest den [...]24 vedtager Kommissionen 

gennemførelsesretsakter vedrørende: 

Senest den [...]24 vedtager Kommissionen 

gennemførelsesretsakter vedrørende: 

a) indhold, udarbejdelse og indgivelse af 

ansøgningen, jf. artikel 9, stk. 1 

a) indhold, udarbejdelse og indgivelse af 

ansøgningen, jf. artikel 9, stk. 1 

b) nærmere bestemmelser om kontrol af 

sådanne ansøgningers gyldighed 

b) nærmere bestemmelser om kontrol af 

sådanne ansøgningers gyldighed 

c) arten af de oplysninger, der skal indgå i 

EFSA's udtalelse som omhandlet i artikel 

10.  

c) arten af de oplysninger, der skal indgå i 

EFSA's udtalelse som omhandlet i artikel 

10.  

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, 

stk. 3. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, 

stk. 3. 

____________________ ____________________ 

24 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

24 Publications Office: Indsæt venligst 

dato: 24 måneder efter denne forordnings 

ikrafttræden. 

Begrundelse 

Tilpasning til Rådets mål om at rette terminologien.  

 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 13 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Anmeldelse af traditionelle fødevarer fra 

tredjelande 

Anmeldelse af traditionelle fødevarer fra 

tredjelande 

En ansøger, der ønsker at markedsføre en I stedet for at følge proceduren i artikel 9 
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traditionel fødevare fra et tredjeland i 

Unionen, underretter Kommissionen 

herom. 

kan en ansøger, der ønsker at markedsføre 

en traditionel fødevare fra et tredjeland i 

Unionen, vælge at underrette 

Kommissionen herom. 

Anmeldelsen skal indeholde følgende: Anmeldelsen skal indeholde følgende:  

 
-a) ansøgerens navn og adresse 

a) navnet på og en beskrivelse af den 

traditionelle fødevare 

a) navnet på og en beskrivelse af den 

traditionelle fødevare 

b) dens sammensætning b) detaljerede oplysninger om dens 

sammensætning 

c) dens oprindelsesland c) dens oprindelsesland eller -lande 

d) dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland 

d) dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland 

som fastsat i de retningslinjer, der er 

omhandlet i artikel 4 i denne forordning 

e) hvis det er relevant, 

anvendelsesbetingelserne og særlige 

mærkningskrav, som ikke vildleder 

forbrugeren. 

e) hvis det er relevant, betingelserne for 

påtænkt anvendelse og særlige 

mærkningskrav, som ikke vildleder 

forbrugeren. 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 14 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Procedure for traditionelle fødevarer fra 

tredjelande 

Procedure for anmeldelse af 

markedsføring af traditionelle fødevarer 

fra tredjelande 

1. Kommissionen videresender straks den i 

stk. 13 omhandlede gyldige anmeldelse til 

medlemsstaterne og EFSA. 

 

1. Kommissionen videresender inden for 

en måned den i stk. 13 omhandlede 

gyldige anmeldelse til medlemsstaterne og 

EFSA. 

2. Senest fire måneder, efter at den gyldige 

anmeldelse er videresendt af 

Kommissionen i henhold til stk. 1, kan en 

medlemsstat eller EFSA forelægge 

Kommissionen begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser baseret på 

videnskabelig evidens mod markedsføring 

2. Senest fire måneder, efter at den gyldige 

anmeldelse er videresendt af 

Kommissionen i henhold til stk. 1, kan en 

medlemsstat eller EFSA forelægge 

Kommissionen begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser baseret på 

videnskabelig evidens mod markedsføring 
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i Unionen af den pågældende traditionelle 

fødevare. 

i Unionen af den pågældende traditionelle 

fødevare. 

3. Kommissionen underretter 

medlemsstaterne, EFSA og ansøgeren om 

resultatet af den i stk. 2 omhandlede 

procedure. 

3. Kommissionen underretter ansøgeren 

om eventuelle begrundede indsigelser, så 

snart de er indgivet. Medlemsstaterne, 

EFSA og ansøgeren underrettes om 
resultatet af den i stk. 2 omhandlede 

procedure. 

4. Fremsættes der ikke begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser i henhold 

til stk. 2 inden udløbet af den i samme 

stykke omhandlede frist, giver 

Kommissionen tilladelse til markedsføring 

i Unionen af den pågældende traditionelle 

fødevare og ajourfører straks EU-listen. 

4. Fremsættes der ikke begrundede 

indsigelser i henhold til stk. 2 inden 

udløbet af den i samme stykke omhandlede 

frist, ajourfører Kommissionen EU-listen 

inden for en måned ved hjælp af 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 26a. Ved optagelse på EU-

listen anføres det, at det vedrører en 

traditionel fødevare fra et tredjeland. Hvis 

det er relevant, fastsættes der visse 

betingelser for anvendelse, særlige 

mærkningskrav eller krav om 

overvågning efter markedsføringen. 

5. Hvis der forelægges begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser baseret på 

videnskabelig evidens for Kommissionen i 

henhold til stk. 2, giver Kommissionen 

ikke tilladelse til markedsføring af den 

pågældende traditionelle fødevare og 

ajourfører ikke EU-listen. 

5. Hvis der forelægges begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser baseret på 

videnskabelig evidens for Kommissionen i 

henhold til stk. 2, ajourfører 

Kommissionen ikke EU-listen.  

I så fald kan ansøgeren indgive en 

ansøgning til Kommissionen i henhold til 

artikel 15. 

I så fald kan ansøgeren indgive en 

ansøgning til Kommissionen i henhold til 

artikel 15. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den i artikel 14, stk. 5, omhandlede 

ansøgning skal, ud over de oplysninger, der 

allerede er fremlagt i henhold til artikel 13, 

indeholde dokumenterede data vedrørende 

de begrundede sikkerhedsrelaterede 

indsigelser, der er fremsat i henhold til 

Den i artikel 14, stk. 5, andet afsnit, 

omhandlede ansøgning skal, ud over de 

oplysninger, der allerede er fremlagt i 

henhold til artikel 13, indeholde 

dokumenterede data vedrørende de 

indsigelser, der er fremsat i henhold til 
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artikel 14, stk. 5. artikel 14, stk. 5. 

Begrundelse 

Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed.  

 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 16 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udtalelse fra EFSA om traditionelle 

fødevarer fra tredjelande 

Udtalelse fra EFSA om traditionelle 

fødevarer fra tredjelande 

1. EFSA vedtager sin udtalelse senest seks 

måneder efter modtagelsen af en gyldig 

ansøgning. 

1. EFSA vedtager sin udtalelse senest seks 

måneder efter modtagelsen af en gyldig 

ansøgning. 

2. Når EFSA vurderer sikkerheden ved en 

traditionel fødevare fra et tredjeland, tager 

den hensyn til: 

2. Når EFSA vurderer sikkerheden ved en 

traditionel fødevare fra et tredjeland, tager 

den hensyn til: 

a) hvorvidt oplysningerne om langvarig 

sikker anvendelse som fødevare i et 

tredjeland er underbygget af pålidelige data 

fremlagt af ansøgeren i henhold til artikel 

13 og 15 

a) hvorvidt oplysningerne om langvarig 

sikker anvendelse som fødevare i et 

tredjeland som fastsat i de retningslinjer, 

der er omhandlet i artikel 4 i denne 

forordning, er underbygget af pålidelige 

data fremlagt af ansøgeren i henhold til 

artikel 13 og 15 

b) at fødevarens sammensætning og 

anvendelsesbetingelserne ikke må udgøre 

en sikkerhedsrisiko for menneskers 

sundhed i Unionen. 

b) at fødevarens sammensætning og 

anvendelsesbetingelserne ikke må udgøre 

en sikkerhedsrisiko for menneskers 

sundhed i Unionen og, hvis relevant, for 

miljøet. 

3. EFSA sender udtalelsen til 

Kommissionen, medlemsstaterne og 

ansøgeren. 

3. EFSA sender udtalelsen til 

Kommissionen, medlemsstaterne og 

ansøgeren. 

4. I behørigt begrundede tilfælde, hvor 

EFSA anmoder ansøgeren om supplerende 

oplysninger, kan den i stk. 1 omhandlede 

frist på seks måneder forlænges. 

4. I behørigt begrundede tilfælde, hvor 

EFSA anmoder ansøgeren om supplerende 

oplysninger, kan den i stk. 1 omhandlede 

seksmåneders frist forlænges. 

EFSA fastsætter efter høring af ansøgeren 

en frist for fremlæggelse af de pågældende 

EFSA fastsætter efter høring af ansøgeren 

en frist for fremlæggelse af de pågældende 
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supplerende oplysninger og underretter 

Kommissionen om den nødvendige 

fristforlængelse. 

supplerende oplysninger og underretter 

Kommissionen herom. 

Hvis Kommissionen ikke gør indsigelse 

inden for otte arbejdsdage efter 

underretningen fra EFSA, forlænges den i 

stk. 1 omhandlede frist på seks måneder 

automatisk med den pågældende ekstra 

periode. Kommissionen underretter 

medlemsstaterne om fristforlængelsen. 

Hvis Kommissionen ikke gør indsigelse 

inden for otte arbejdsdage efter 

underretningen fra EFSA, forlænges den i 

stk. 1 omhandlede seksmåneders frist 

automatisk med den pågældende ekstra 

periode. Kommissionen underretter 

medlemsstaterne om fristforlængelsen. 

5. Hvis de i stk. 4 omhandlede supplerende 

oplysninger ikke sendes til EFSA inden 

udløbet af den i samme stykke omhandlede 

ekstra periode, færdiggør EFSA sin 

udtalelse på grundlag af de oplysninger, 

den allerede har modtaget. 

5. Hvis de i stk. 4 omhandlede supplerende 

oplysninger ikke fremlægges for EFSA 

inden udløbet af den i samme stykke 

omhandlede ekstra periode, færdiggør 

EFSA sin udtalelse på grundlag af de 

tilgængelige oplysninger. Hvis de 

supplerende oplysninger ikke fremlægges, 

kan dette udgøre en begrundelse for, at 

EFSA vedtager en negativ udtalelse. 

6. Hvis ansøgeren på eget initiativ 

fremlægger supplerende oplysninger, 

sender ansøgeren disse til såvel 

Kommissionen som EFSA. 

6. Hvis ansøgeren på eget initiativ 

fremlægger supplerende oplysninger, 

sender ansøgeren disse til såvel 

Kommissionen som EFSA. 

I sådanne tilfælde afgiver EFSA sin 

udtalelse inden udløbet af den i stk. 1 

omhandlede periode på seks måneder.  

I sådanne tilfælde afgiver EFSA sin 

udtalelse inden udløbet af den i stk. 1 

omhandlede seksmåneders periode.  

7. EFSA stiller de supplerende oplysninger 

til rådighed for Kommissionen og 

medlemsstaterne. 

7. EFSA stiller de supplerende oplysninger 

til rådighed for Kommissionen og 

medlemsstaterne. 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Godkendelse af traditionelle fødevarer fra 

tredjelande og ajourføring af EU-listen 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Begrundelse 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest tre måneder efter 

offentliggørelsen af EFSA's udtalelse 

forelægger Kommissionen den i artikel 

27, stk. 1, omhandlede komité et udkast til 

gennemførelsesretsakt om godkendelse af 

markedsføring i Unionen af den 

pågældende traditionelle fødevare fra et 

tredjeland og om ajourføring af EU-listen, 

under hensyntagen til: 

Senest tre måneder efter offentliggørelsen 

af EFSA's udtalelse vedtager 

Kommissionen en delegeret retsakt i 

overensstemmelse med artikel 26a om 

godkendelse af markedsføring i Unionen af 

den pågældende traditionelle fødevare fra 

et tredjeland og ajourfører EU-listen, 

under hensyntagen til: 

a) betingelserne i artikel 6, i det omfang de 

er relevante 

a) betingelserne i artikel 6 

b) alle relevante bestemmelser i EU-retten  b) alle relevante bestemmelser i EU-retten  

c) EFSA's udtalelse c) EFSA's udtalelse 

d) alle andre legitime faktorer af relevans 

for den pågældende ansøgning. 

d) alle andre legitime faktorer af relevans 

for den pågældende ansøgning. 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

 

Begrundelse 

Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed. Det fremgår klart af artikel 6, at alle 

betingelser ikke altid finder anvendelse, og derfor er ordene " i det omfang de er relevante " i 

dette tilfælde overflødige og kan være vildledende. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1 og 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset stk. 1 kan Kommissionen når 1. Uanset stk. 1 kan Kommissionen når 



 

RR\1042297DA.doc 57/136 PE537.480v03-00 

 DA 

som helst i godkendelsesproceduren 

afslutte denne og undlade at foretage den 

påtænkte ajourføring, hvis den vurderer, at 

der ikke er grundlag for ajourføringen. 

som helst i godkendelsesproceduren 

afslutte denne og undlade at foretage den 

påtænkte ajourføring, hvis den vurderer, at 

der ikke er grundlag for ajourføringen. 

Den tager, i det omfang det er relevant, 

hensyn til medlemsstaternes synspunkter, 

til EFSA's udtalelse og til andre legitime 

forhold af relevans for den pågældende 

ajourføring. 

Kommissionen tager, i det omfang det er 

relevant, hensyn til medlemsstaternes 

synspunkter, til EFSA's udtalelse og til 

andre legitime forhold af relevans for den 

pågældende ajourføring. 

Begrundelse 

Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed. 

 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ansøgeren kan når som helst inden 

vedtagelsen af EFSA's udtalelse, jf. artikel 

16, trække en ansøgning som omhandlet i 

stk. 15 tilbage og dermed bringe 

proceduren for godkendelse af en 

traditionel fødevare fra et tredjeland og 

ajourføring af EU-listen til ophør. 

3. Ansøgeren kan når som helst inden 

vedtagelsen af EFSA's udtalelse, jf. artikel 

16, trække en ansøgning som omhandlet i 

artikel 15 tilbage og dermed bringe 

proceduren for godkendelse af en 

traditionel fødevare fra et tredjeland og 

ajourføring af EU-listen til ophør. I 

tilfælde heraf er ansøgeren forpligtet til at 

betale EFSA's udgifter til behandlingen 

af ansøgningen.  

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For så vidt angår fjernelse af en traditionel 

fødevare fra et tredjeland fra EU-listen 

eller tilføjelse, fjernelse eller ændring af 

betingelser, specifikationer eller 

restriktioner i tilknytning til optagelsen af 

Artikel 9-12 finder anvendelse for så vidt 

angår fjernelse af en traditionel fødevare 

fra et tredjeland fra EU-listen eller 

tilføjelse, fjernelse eller ændring af 

specifikationer, anvendelsesbetingelser, 
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en traditionel fødevare fra et tredjeland på 

EU-listen finder artikel 9-12 anvendelse. 

yderligere specifikke mærkningskrav eller 

krav om overvågning efter 

markedsføringen i tilknytning til 

optagelsen af en traditionel fødevare fra et 

tredjeland på EU-listen. 

Begrundelse 

Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed.  

 

 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 19 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 

administrative og videnskabelige krav til 

traditionelle fødevarer fra tredjelande 

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 

administrative og videnskabelige krav til 

traditionelle fødevarer fra tredjelande 

Senest den [...]25 vedtager Kommissionen 

gennemførelsesretsakter vedrørende: 

Senest den [...]25 vedtager Kommissionen 

gennemførelsesretsakter vedrørende: 

a) indhold, udarbejdelse og indgivelse af 

den i artikel 13 omhandlede anmeldelse og 

af den i artikel 14, stk. 5, omhandlede 

ansøgning 

a) indhold, udarbejdelse og indgivelse af 

den i artikel 13 omhandlede anmeldelse og 

af den i artikel 14, stk. 5, omhandlede 

ansøgning baseret på EFSA's 

retningslinjer, herunder en nøjagtig og 

udtømmende liste over de dokumenter, 

der kræves, for at en anmeldelse eller 

ansøgning er gyldig 

b) nærmere bestemmelser om kontrol af 

sådanne anmeldelsers og ansøgningers 

gyldighed 

b) nærmere bestemmelser om kontrol af 

sådanne anmeldelsers og ansøgningers 

gyldighed 

c) proceduren for udveksling af 

oplysninger med medlemsstaterne og 

EFSA med henblik på indgivelse af 

begrundede sikkerhedsrelaterede 

indsigelser som omhandlet i artikel 14, stk. 

2, 4 og 5. 

c) proceduren for udveksling af 

oplysninger med medlemsstaterne og 

EFSA med henblik på indgivelse af 

begrundede sikkerhedsrelaterede 

indsigelser som omhandlet i artikel 14, stk. 

2, 4 og 5. 

d) arten af de oplysninger, der skal indgå i 

EFSA's udtalelse som omhandlet i artikel 

d) arten af de oplysninger, der skal indgå i 

EFSA's udtalelse som omhandlet i artikel 
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16. 16. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, 

stk. 3.  

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, 

stk. 3.  

____________________ ____________________ 

25 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

25 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

Begrundelse 

Tilpasning til Rådets mål om at rette terminologien. 

 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis de i stk. 1 omhandlede supplerende 

oplysninger ikke er modtaget inden udløbet 

af den i samme stykke omhandlede 

forlængede periode, handler 

Kommissionen på grundlag af de 

oplysninger, den allerede har modtaget. 

2. Hvis de i stk. 1 omhandlede supplerende 

oplysninger ikke er modtaget inden udløbet 

af den i samme stykke omhandlede 

forlængede periode, afbryder 

Kommissionen godkendelsesproceduren. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 21 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forlængelse af frister Ad hoc-forlængelse af frister 

Under særlige omstændigheder, hvor det 

på grund af sagens karakter er berettiget, 

kan Kommissionen på eget initiativ eller 

eventuelt efter anmodning fra EFSA 

forlænge de i artikel 10, stk. 1, artikel 11, 

stk. 1 eller 2, artikel 16, stk. 1, og artikel 

17, stk. 1, omhandlede frister.  

Under særlige omstændigheder, hvor 

sagens karakter berettiger en passende 

forlængelse, kan Kommissionen på eget 

initiativ eller eventuelt efter anmodning fra 

EFSA forlænge de i artikel 10, stk. 1, 

artikel 11, stk. 1 eller 2, artikel 16, stk. 1, 

og artikel 17, stk. 1, omhandlede frister.  
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I så fald underretter Kommissionen 

medlemsstaterne og ansøgeren om 

fristforlængelsen og om begrundelsen 

herfor. 

I så fald underretter Kommissionen 

ansøgeren og medlemsstaterne om 

fristforlængelsen og om begrundelsen 

herfor. 

Begrundelse 

Forlængelserne bør generelt være ekstraordinære og hensigtsmæssige. Ansøgeren skal være 

den første, som underrettes om forlængelsen. 

 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 21a 

 Tilpasning af frister til forordning (EF) 

nr. 1924/2006 

 Hvis ansøgeren anmoder om 

databeskyttelse i overensstemmelse med 

artikel 24 i denne forordning og artikel 21 

i forordning (EF) nr. 1924/2006, kan 

Kommissionen justere de tidsfrister, som 

er fastsat i artikel 10, stk. 1, artikel 11, stk. 

1 eller stk. 2, artikel 16, stk. 1, og artikel 

17, stk. 1, med henblik på at tilpasse dem 

tidsfristerne i forordning (EF) nr. 

1924/2006, således at de to 

databeskyttelsesperioder har samme 

løbetid. I sådanne tilfælde høres 

ansøgeren, inden Kommissionen træffer 

en afgørelse om tilpasningen. 

 Ud over denne tilpasning af perioderne 

for beskyttelse af den intellektuelle 

ejendomsret synkroniseres procedurerne 

for vurdering og godkendelse af 

sundhedsanprisninger og nye fødevarer 

også, hvor det er muligt, for at sikre en 

gnidningsløs funktion af markedet for 

disse produkter og en fyldestgørende 

beskyttelse af ansøgerne. 
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Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 22 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fortrolig behandling af ansøgninger om 

ajourføring af EU-listen 

Fortrolig behandling af ansøgninger om 

ajourføringer af EU-listen 

1. En ansøger kan anmode om fortrolig 

behandling af visse oplysninger, der 

fremlægges i henhold til denne forordning, 

hvis videregivelse af de pågældende 

oplysninger vil kunne skade ansøgerens 

konkurrencemæssige stilling mærkbart.  

1. En ansøger kan anmode om fortrolig 

behandling af visse oplysninger, der 

fremlægges i henhold til denne forordning, 

hvis videregivelse af de pågældende 

oplysninger vil kunne skade ansøgerens 

konkurrencemæssige stilling.  

2. Ved anvendelsen af stk. 1 angiver 

ansøgeren, hvilke af de fremlagte 

oplysninger der ønskes behandlet fortroligt, 

og fremlægger alle nødvendige oplysninger 

til støtte for sin anmodning om fortrolig 

behandling. Der vedlægges i så fald 

dokumentation, hvis rigtighed skal kunne 

efterprøves. 

2. Ved anvendelsen af stk. 1 angiver 

ansøgeren, hvilke dele af de fremlagte 

oplysninger der ønskes behandlet fortroligt, 

og fremlægger alle nødvendige oplysninger 

til støtte for sin anmodning om fortrolig 

behandling. Der vedlægges i så fald 

dokumentation, hvis rigtighed skal kunne 

efterprøves. 

3. Efter at være blevet informeret om 

Kommissionens holdning til anmodningen 

kan ansøgeren inden for en frist på tre 

uger trække sin anmodning tilbage for 

dermed at sikre, at de fremlagte 

oplysninger forbliver fortrolige. 

3. Efter at der er givet meddelelse om 

Kommissionens holdning til anmodningen, 

skal tavshedspligten overholdes i en 

periode på tre uger, i tilfælde af at 

ansøgeren beslutter at trække 

ansøgningen tilbage. 

Indtil denne frist er udløbet, behandles 

oplysningerne fortroligt. 

 

4. Kommissionen kan efter udløbet af den i 

stk. 3 omhandlede frist og efter at have 

hørt ansøgeren træffe beslutning om, 

hvilke oplysninger der skal forblive 

fortrolige, og underretter i tilfælde af en 

sådan beslutning medlemsstaterne og 

ansøgeren i overensstemmelse hermed.  

4. Hvis ansøgeren ikke har trukket 

ansøgningen tilbage, træffer 
Kommissionen efter udløbet af den i stk. 3 

omhandlede frist og under alvorlig 

hensyntagen til ansøgerens anmodning 
beslutning om, hvilke dele af 

oplysningerne der skal forblive fortrolige, 

og underretter i tilfælde af en sådan 

beslutning medlemsstaterne og ansøgeren i 

overensstemmelse hermed. 

Anmodninger om fortrolig behandling kan 

ikke imødekommes for følgende 

Anmodninger om fortrolig behandling kan 

ikke imødekommes for følgende 
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oplysninger: oplysninger: 

a) ansøgerens navn og adresse a) ansøgerens navn og adresse 

b) navnet på og en beskrivelse af den nye 

fødevare 

b) navnet på og en beskrivelse af den nye 

fødevare 

c) den påtænkte anvendelse af den nye 

fødevare 

c) de påtænkte anvendelsesbetingelser for 

den nye fødevare 

d) en sammenfatning af de undersøgelser, 

ansøgeren har fremlagt 

d) en sammenfatning af de undersøgelser, 

ansøgeren har fremlagt 

e) hvis det er relevant, 

analysemetoden/analysemetoderne. 

e) resultatet af de undersøgelser, der er 

foretaget for at påvise fødevarens 

sikkerhed. 

 ea) eventuelle forbud eller restriktioner, 

der er pålagt fødevaren af et tredjeland. 

 Kommissionen fører en liste over 

ansøgninger, der for hver ansøgnings 

vedkommende indeholder de oplysninger, 

der er omhandlet i afsnit 2, litra a)–ea). 

Kommissionen gør listen tilgængelig på 

anmodning. 

5. Kommissionen, medlemsstaterne og 

EFSA træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre en passende 

fortrolig behandling af de oplysninger, de 

modtager i henhold til denne forordning, jf. 

stk. 4, undtagen oplysninger, der 

nødvendigvis må offentliggøres for at 

beskytte menneskers sundhed. 

5. Kommissionen, medlemsstaterne og 

EFSA træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre en passende 

fortrolig behandling af de oplysninger, de 

modtager i henhold til denne forordning, jf. 

stk. 4, undtagen oplysninger, der 

nødvendigvis må offentliggøres for at 

beskytte menneskers sundhed og miljøet. 

6. Hvis en ansøger trækker eller har trukket 

sin ansøgning tilbage, må Kommissionen, 

medlemsstaterne og EFSA ikke videregive 

fortrolige oplysninger, herunder 

oplysninger, hvis fortrolige karakter 

Kommissionen og ansøgeren ikke er enige 

om. 

6. Hvis en ansøger trækker eller har trukket 

sin ansøgning tilbage, må Kommissionen, 

medlemsstaterne og EFSA ikke videregive 

fortrolige oplysninger, herunder 

oplysninger, hvis fortrolige karakter 

Kommissionen og ansøgeren ikke er enige 

om. 

7. Anvendelsen af stk. 1-6 berører ikke 

udvekslingen af oplysninger vedrørende 

ansøgningen mellem Kommissionen, 

medlemsstaterne og EFSA. 

7. Anvendelsen af stk. 1-6 berører ikke 

udvekslingen af oplysninger vedrørende 

ansøgningen mellem Kommissionen, 

medlemsstaterne og EFSA. 

8. Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter vedtage 

gennemførelsesbestemmelser til artikel 1-

6. 

8. Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter vedtage 

gennemførelsesbestemmelser til artikel 1-

6. 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
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efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, 

stk. 3. 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 27, 

stk. 3. 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen kan af hensyn til 

fødevaresikkerheden og under 

hensyntagen til udtalelsen fra EFSA 

påbyde overvågning efter markedsføringen 

af en ny fødevare med henblik på at sikre, 

at anvendelsen af den godkendte nye 

fødevare holder sig inden for sikre grænser. 

1. Kommissionen påbyder af hensyn til 

fødevaresikkerheden og i henhold til 

forsigtighedsprincippet overvågning efter 

markedsføringen af alle nye fødevarer, 

under hensyntagen til udtalelsen fra 

EFSA vedrørende fastsættelsen af den 

nødvendige periode, med henblik på at 

sikre, at anvendelsen af den godkendte nye 

fødevare holder sig inden for sikre grænser. 

Begrundelse 

Indtagelsen af en ny fødevare kan vise sig at udgøre en risiko for menneskers sundhed. Et 

krav om overvågning efter markedsføring vil sikre, at den godkendte fødevare holder sig 

inden for sikre grænser uden nogen skadelige virkninger, hvilket også vil øge 

forbrugertilliden. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 23 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23a 

 Krav om yderligere oplysninger 

 Enhver fødevarevirksomhedsleder, som 

har markedsført en ny fødevare, skal 

straks underrette Kommissionen om 

eventuelle oplysninger, som han er 

bekendt med for så vidt angår: 

 a) eventuelle nye videnskabelige eller 

tekniske oplysninger, der kan have 

indflydelse på vurderingen af sikkerheden 
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ved anvendelsen af den nye fødevare 

 b) eventuelle forbud eller restriktioner, 

der er pålagt af et tredjeland, hvor den 

nye fødevare markedsføres. 

 Kommissionen stiller disse oplysninger til 

rådighed for medlemsstaterne. 

Begrundelse 

 Krav om yderligere oplysninger bør behandles særskilt fra krav om overvågning efter 

markedsføringen. 

 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 23 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23b 

 Migrationsgrænser for bestanddele i 

materialer i kontakt med fødevarer 

 Emballage til nye fødevarer skal være i 

overensstemmelse med de krav, der er 

fastsat i forordning (EF) nr. 1935/2004 

om materialer og genstande bestemt til 

kontakt med fødevarer. Når der i henhold 

til artikel 5 i denne forordning fastsættes 

grænser for migration af visse 

bestanddele eller grupper af bestanddele i 

eller til fødevarer, skal der udvises særlig 

opmærksomhed over for 

fødevareberørende materialer fremstillet 

af eller indeholdende nanomaterialer. 

Senest [12 måneder efter ikrafttrædelsen 

af denne forordning] fremlægger 

Kommissionen en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om, hvordan 

spørgsmålet om nanomaterialer i 

fødevareberørende materialer skal løses. 

Denne rapport skal blandt andet nærmere 

redegøre for, hvilke testmetoder, der er 

brug for til at afgøre sikkerheden af 

nanomaterialer i fødevareberørende 
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materialer, hvorvidt det er hensigtsmæssig 

at godkende dem og, hvis det er relevant, 

hvilke migrationsgrænser der bør 

fastsættes. 

Begrundelse 

Eftersom denne forordning bl.a. omhandler nanomaterialer i fødevarer, er det vigtigt at sikre, 

at nanopartikler, der tilfældigt kan migrere til fødevarer, tages i betragtning. Der er et 

presserende behov for handling, da der hidtil ikke har været lovgivet på området, og 

testkravene er enten ikkeeksisterende eller der anvendes uhensigtsmæssige testmetoder. 

 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 23 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23c 

 Medlemsstaternes privilegier 

 1. Har en medlemsstat som følge af nye 

oplysninger eller en fornyet vurdering af 

de foreliggende oplysninger begrundet 

formodning om, at anvendelsen af en 

fødevare eller en fødevareingrediens, der 

opfylder forordningens krav, udgør en 

sundhedsrisiko eller en risiko for miljøet, 

kan medlemsstaten midlertidigt begrænse 

eller suspendere handelen med og 

anvendelsen af den pågældende fødevare 

eller den pågældende fødevareingrediens 

på sit område. Den underretter omgående 

de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen herom og begrunder sin 

afgørelse. 

 2. Kommissionen undersøger hurtigst 

muligt den i stk. 1 nævnte begrundelse i 

tæt samarbejde med EFSA og træffer de 

nødvendige foranstaltninger. Den 

medlemsstat, der har vedtaget den i stk. 1 

omhandlede afgørelse, kan lade denne 

afgørelse gælde, indtil disse 

foranstaltningers ikrafttræden. 
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Begrundelse 

Denne bestemmelse er taget fra den nugældende lov (forordning 258/1997) og indgik også i 

Europa-Parlamentets holdning ved andenbehandlingen i 2010. 

 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 24 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Godkendelsesprocedure i tilfælde af 

databeskyttelse 

Godkendelsesprocedure i tilfælde af 

databeskyttelse 

1. Efter anmodning fra ansøgeren, 

underbygget ved relevante og verificerbare 

oplysninger i den i artikel 9, stk. 1, 

omhandlede ansøgning, må nyligt udviklet 

videnskabelig dokumentation eller 

videnskabelige data til støtte for 

ansøgningen ikke anvendes til fordel for en 

senere ansøgning i fem år, efter at den nye 

fødevare er godkendt og opført på EU-

listen, uden den forudgående ansøgers 

samtykke. 

1. Efter anmodning fra ansøgeren, 

underbygget ved relevante og verificerbare 

oplysninger i den i artikel 9, stk. 1, 

omhandlede ansøgning, må nyligt udviklet 

videnskabelig dokumentation eller 

videnskabelige data til støtte for 

ansøgningen ikke anvendes til fordel for en 

senere ansøgning i syv år, efter at den nye 

fødevare er godkendt, uden den første 

ansøgers samtykke. 

2. Der indrømmes en sådan 

databeskyttelse, hvis følgende betingelser 

er opfyldt:  

2. Der indrømmes en sådan databeskyttelse 

af Kommissionen, hvis følgende 

betingelser er opfyldt: 

a) Den nyligt udviklede videnskabelige 

dokumentation eller de videnskabelige data 

er af den foregående ansøger angivet som 

værende omfattet af ejendomsrettigheder 

på det tidspunkt, hvor den første ansøgning 

blev indgivet. 

a) Den nyligt udviklede videnskabelige 

dokumentation eller de videnskabelige data 

er af den første ansøger angivet som 

værende omfattet af ejendomsrettigheder 

på det tidspunkt, hvor den første ansøgning 

blev indgivet. 

b) Den foregående ansøger havde eneret 

på at kunne henvise til den videnskabelige 

dokumentation/de videnskabelige data 

omfattet af ejendomsrettigheder på det 

tidspunkt, hvor den første ansøgning blev 

indgivet. 

b) Den første ansøger kan i form af 

verificerbart bevis påvise sit ejerskab af 
den videnskabelige dokumentation/de 

videnskabelige data omfattet af 

ejendomsrettigheder på det tidspunkt, hvor 

den første ansøgning blev indgivet. 

c) Den nye fødevare ville ikke være blevet 

godkendt, såfremt den foregående ansøger 

ikke havde fremlagt den videnskabelige 

c) Den nye fødevare ville ikke være blevet 

godkendt, såfremt den første ansøger ikke 

havde fremlagt den videnskabelige 
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dokumentation/de videnskabelige data 

omfattet af ejendomsrettigheder. 

dokumentation/de videnskabelige data 

omfattet af ejendomsrettigheder. 

Den foregående ansøger kan dog indgå en 

aftale med en efterfølgende ansøger om, at 

de(n) pågældende videnskabelige 

dokumentation og videnskabelige data kan 

anvendes. 

Den første ansøger kan dog indgå en aftale 

med en efterfølgende ansøger om, at de(n) 

pågældende videnskabelige dokumentation 

og videnskabelige data kan anvendes. 

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 

anmeldelser og ansøgninger vedrørende 

markedsføring i Unionen af traditionelle 

fødevarer fra tredjelande. 

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 

anmeldelser og ansøgninger vedrørende 

markedsføring i Unionen af traditionelle 

fødevarer fra tredjelande. 

 3a. For at undgå gentagelser af 

undersøgelser, hvori der indgår 

hvirveldyr, tillades henvisninger fra en 

efterfølgende ansøger til undersøgelser 

om hvirveldyr og andre undersøgelser, der 

kan forhindre dyreforsøg. Ejeren af disse 

data kan kræve passende kompensation 

for anvendelse heraf. 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 1 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) angivelse af, at den nye fødevare i 

databeskyttelsesperioden kun må 

markedsføres i Unionen af den i litra c) 

omhandlede ansøger, medmindre en 

efterfølgende ansøger får godkendt den nye 

fødevare uden henvisning til de(n) 

videnskabelige dokumentation eller 

videnskabelige data omfattet af 

ejendomsrettigheder, der er betegnet som 

sådan(ne) af den foregående ansøger, eller 

det sker med den foregående ansøgers 

samtykke 

d) angivelse af, at den nye fødevare i 

databeskyttelsesperioden kun må 

markedsføres i Unionen af den i litra c) 

omhandlede ansøger, medmindre en 

efterfølgende ansøger får godkendt den nye 

fødevare uden henvisning til de(n) 

videnskabelige dokumentation eller 

videnskabelige data omfattet af 

ejendomsrettigheder, der er betegnet som 

sådan(ne) af den foregående ansøger, eller 

det sker med den første ansøgers samtykke 

Begrundelse 

Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed. 
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Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Videnskabelig dokumentation eller 

videnskabelige data, som er beskyttet i 

henhold til artikel 24, eller for hvilke(n) 

beskyttelsesperioden i henhold til samme 

artikel er udløbet, beskyttes ikke igen. 

2. Videnskabelig dokumentation eller 

videnskabelige data, som er beskyttet i 

henhold til artikel 24, eller for hvilke(n) 

beskyttelsesperioden i henhold til samme 

artikel er udløbet, indrømmes ikke fornyet 

beskyttelse. 

Begrundelse 

Tilpasning til Rådets mål om at skabe klarhed. 

 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Kapitel 6 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Sanktioner og udvalgsprocedure Sanktioner og generelle bestemmelser 

 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 26 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 26a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 9, stk. 
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3, artikel 11, stk. 1, artikel 14, stk. 4 og 

artikel 17, stk. 1, tillægges Kommissionen 

for en periode på syv år fra den ...*. 

Kommissionen udarbejder en rapport 

vedrørende delegationen af beføjelser 

senest ni måneder inden udløbet af 

syvårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

 3. Den i artikel 4, stk. 1, artikel 9, stk. 3, 

artikel 11, stk. 1, og artikel 17, stk. 1, 

omhandlede delegation af beføjelser kan 

til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter afgørelsens 

offentliggørelse i Den Europæiske Unions 

Tidende eller på et i afgørelsen anført 

senere tidspunkt. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft. 

 4. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4, stk. 1, artikel 9, stk. 3, artikel 

11, stk. 1 og artikel 17, stk. 1, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 

eller Rådet har gjort indsigelse inden for 

en frist på to måneder fra meddelelsen af 

den pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen periode forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ. 

 __________________ 
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 *EUT: Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når der henvises til dette stykke, 

anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 

182/2011. 

udgår  

Når komitéens udtalelse indhentes efter 

en skriftlig procedure, afsluttes 

proceduren uden noget resultat, hvis 

formanden for udvalget træffer 

beslutning herom eller et simpelt flertal af 

udvalgsmedlemmerne anmoder herom 

inden fristen for afgivelse af udtalelsen. 

 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Komitéen fremlægger sin udtalelse inden 

for seks måneder efter vedtagelsen af det i 

artikel 11, stk. 1, og artikel 17, stk. 1, 

omhandlede udkast. 

Begrundelse 

Den foreslåede tidsfrist giver ikke mulighed for at opfylde målet om at træffe en afgørelse 

inden for en rimelig periode (18 måneder). Denne ændring indfører en tidsfrist for komitéens 

fremlæggelse af sin udtalelse. Til sammenligning skal indledende bemærkninger ved 

centraliseret godkendelse af lægemiddelprodukter indgives skriftligt inden for 22 dage. 

 

 

Ændringsforslag  83 
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Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En ansøgning om tilladelse til 

markedsføring i Unionen af en ny 

fødevare, der er indgivet til en medlemsstat 

i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 

258/97, og som der ikke er truffet endelig 

beslutning om inden den [...]27, betragtes 

som en ansøgning i henhold til nærværende 

forordning. 

1. En ansøgning om tilladelse til 

markedsføring i Unionen af en ny 

fødevare, der er indgivet til en medlemsstat 

i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 

258/97, og som der ikke er truffet endelig 

beslutning om inden den [...]27, betragtes 

som en ansøgning i henhold til nærværende 

forordning. 

__________________ __________________ 

27 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

27 Publications Office: Indsæt venligst 

dato: 12 måneder efter denne forordnings 

ikrafttræden. 

 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter vedtage 

overgangsbestemmelser om anvendelsen af 

artikel 1 og 2. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 

3. 

3. Kommissionen kan ved hjælp af 

delegerede retsakter vedtage 

overgangsbestemmelser om anvendelsen af 

artikel 1 og 2. Disse delegerede retsakter 

vedtages i overensstemmelse med artikel 

26a. 

Begrundelse 

Konsekvensrettelse. 

 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 29 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 29a 

 I fravær af specifik lovgivning om 

fødevarer baseret på klonede dyr og deres 

afkom, skal sådanne fødevarer, når de 

markedsføres i Unionen, være ledsaget af 

følgende information til den endelige 

forbruger: "Fødevare baseret på klonede 

dyr/afkom af klonede dyr". For 

færdigpakkede fødevareprodukter gælder, 

at denne information skal formidles ved 

mærkning. For alle øvrige af disse 

fødevarer gælder, at denne information 

skal formidles i form af andet ledsagende 

materiale. 

Begrundelse 

Der skal indføres hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at undgå smuthuller i 

lovgivningen. 

 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 29 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 29 b 

 Rapportering 

 Senest den ...* rapporterer Kommissionen 

til Europa-Parlamentet og Rådet om 

gennemførelsen af denne forordning, 

herunder især om den nye forenklede 

procedures indvirkning på traditionelle 

fødevarer fra tredjelande. 

 _____________ 

 * EUT: Indsæt venligst dato: Fem år efter 

datoen for denne forordnings 

ikrafttræden 
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Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Den anvendes fra den […]28. Den anvendes fra den […]28. 

__________________ __________________ 

28 Publications Office: Indsæt venligst 

dato: 24 months after the date of entry into 

force of this Regulation. 

28 Publications Office: Indsæt venligst 

dato: 12 måneder efter denne forordnings 

ikrafttræden. 

 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Bilag (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag 

 EU-listen over godkendte nye fødevarer 

og over traditionelle fødevarer fra 

tredjelande og anvendelsesbetingelser. 

Begrundelse 

Den oprindelige EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et 

tredjeland bør tilknyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af 

delegerede retsakter. 
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BEGRUNDELSE 

 

Baggrund 

 

Unionens bestemmelser om nye fødevarer blev fastlagt den 15. maj 1997 ved ikrafttrædelsen 

af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og ved Kommissionens 

forordning (EF) nr. 1852/2001. Fødevarevirksomhedsledere, aktører inden for industrien og 

politiske beslutningstagere i Unionens institutioner anerkendte, at enhver ny fødevare eller 

fødevareingrediens krævede en før-markedsføringstilladelse for at kunne fastholde de høje 

niveauer for beskyttelse af menneskers sundhed og forbrugernes interesser, som europæiske 

borgere i dag forventer. Ingen kunne imidlertid have forudset den betydelige videnskabelige 

og teknologiske udvikling inden for fødevaresektoren i den mellemliggende periode, som har 

sat spørgsmålstegn ved den eksisterende definition af nye fødevarer som omhandlet i 

forordning (EF) nr. 258/97. Der er blevet udviklet en bred vifte af nye fødevarer og 

fødevareingredienser, siden forordningen trådte i kraft, herunder fødevarer, som indeholder, 

består af eller er fremstillet af mikroorganismer, svampe og alger, eller fødevarer med en 

bevidst ændret primær molekylestruktur. Den eksisterende definition af nye fødevarer dækker 

ikke disse typer af fødevarer eller fødevareingredienser. 

Det er helt klart nødvendigt at foretage en revision af den definition, som er indeholdt i 

forordningen. Det blev forsøgt at revidere forordningen i et forslag fra Kommissionen i 2008. 

Trods bred enighed i Forligsudvalget viste det sig i sidste ende at være for kontroversielt at 

medtage markedsføring af fødevarer fra klonede dyr for at opnå politisk enighed. 

Kommissionen fremsatte i december 2013 et nyt forslag om at revidere den eksisterende 

forordning ved at indarbejde de områder, hvor der tidligere var blevet opnået enighed i 

Forligsudvalget, men udelukke spørgsmålet om kloning, som Kommissionen i stedet har valgt 

at fremsætte to særskilte forslag om. En præcisering af anvendelsesområdet og en definition 

af, hvad der udgør en ny fødevare, er derfor fortsat uafklaret. Det er dog ikke det eneste 

spørgsmål, som er værd at undersøge yderligere. Foruden anvendelsesområdet og definitionen 

vedrører de andre primære problemområder spørgsmålet om, hvorvidt der kan opnås en 

strømlining af godkendelsesprocessen gennem Kommissionens forslag, og ligeledes hvorvidt 

databeskyttelsesbestemmelser er tilstrækkeligt til at stimulere innovation og konkurrenceevne 

i den europæiske fødevareindustri. De tre centrale områder, som består i definition og 

strømlining af godkendelsesprocessen samt solide databeskyttelsesbestemmelser, er ifølge 

ordføreren ikke en udtømmende liste, men de væsentligste problemområder i Kommissionens 

forslag, hvorfor der er lagt vægt herpå i ændringsforslagene. 

 

Genstand, formål og anvendelsesområde 

 

Formålet med forordning (EF) nr. 258/97 var at indføre en sikkerhedsvurdering inden 

markedsføringen for visse veldefinerede produktkategorier, således at alle nye fødevarer, som 

markedsføres, ikke vil få en negativ indvirkning på menneskers sundhed, forbrugernes 

interesser eller det velfungerende indre marked. Det indebar desuden, at udviklingen af nye 

fødevareprodukter ved hjælp af eksisterende ingredienser, som kom ind på markedet efter den 

15. maj 1997, ikke ville blive unødvendigt tynget af forordningen om nye fødevarer.  
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Kommissionens nye forslag bibeholder bestemmelsen om, at en ny fødevare er en fødevare 

eller fødevareingrediens, som markedsføres, og som ikke har været anvendt til konsum i 

nævneværdigt omfang, inden forordning (EF) nr. 258/97 trådte i kraft. Den væsentlige forskel 

i det nye forslag er, at de klart definerede kategorier for, hvad der udgør en ny fødevare, er 

blevet fjernet. De kategorier, som er anført, anvendes kun som eksempler frem for som en 

udtømmende liste over nye fødevarer. Efter omfattende høring af lokale producenter, 

industrieksperter og fødevarevirksomhedsledere står det klart, at den foreslåede definition er 

fuldstændig utilfredsstillende, mangler retssikkerhed og i sidste ende undlader at præcisere 

anvendelsesområdet og definitionen på en "ny fødevare", hvilket er et centralt mål i 

Kommissionens nye forslag. Selv om Kommissionens hensigt om at udvide begrebet en ny 

fødevare til at omfatte alle former for fødevareinnovation er prisværdig, har bortskaffelsen af 

kategorier vakt stærk bekymring, og mange aktører sår tvivl om, hvorvidt definitionen vil 

finde anvendelse med tilbagevirkende kraft på alle individuelle fødevarer, som er blevet 

markedsført siden den 15. maj 1997, og hvorvidt sådanne produkter kan anfægtes juridisk af 

medlemsstaterne eller deres kommercielle konkurrenter. Selv om alle interesserede parter i 

fødevaresektoren var enige om, at den nye definition ville være uanvendelig, var der også 

delte meninger om, hvad der skulle træde i stedet. I betragtning af behovet for at anerkende 

den videnskabelige og teknologiske udvikling i fødevaresektoren og for at forbedre 

retssikkerheden mener ordføreren, at den mest fornuftige fremgangsmåde vil være at 

genindføre kategorier for nye fødevarer i en opdateret form i et forsøg på at "fremtidssikre" 

forordningen om nye fødevarer mod uventet udvikling inden for industrien. Ordføreren har 

derfor fremsat ændringsforslag om at genindføre fødevarekategorier og indføre nye kategorier 

for fødevarer med en ny eller bevidst ændret primær molekylestruktur, fødevarer, som 

indeholder, består af eller er fremstillet af mikroorganismer, svampe og alger, og nye 

fødevarer, som indeholder, består af eller er fremstillet af planter eller dyr, for at tilpasse 

forordningen den teknologiske udvikling og de nye typer fødevarer, som kommer ind på 

Unionens marked.  

 

Strømlining af godkendelsesprocessen 

 

Et af Kommissionens fastsatte mål i det nye forslag er at forenkle og strømline 

lovgivningsprocessen og derved mindske den administrative byrde for ansøgere, 

medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen selv. Den nuværende før-

markedsføringsgodkendelsesproces er blevet kritiseret for at være for dyr og langtrukken, og 

forskningen har vist, at det i gennemsnit tager tre år, inden det lykkes at bringe en ny fødevare 

ind på markedet. Kravet om, at ansøgninger skal gå gennem både den relevante 

medlemsstatsmyndighed og dernæst Kommissionen, er en unødvendig overlapning af den tid 

og de ressourcer, som bruges på samme ansøgning. Kommissionen har med rette erkendt, at 

langstrakte forsinkelser i processen samt de omkostninger, som er forbundet med at indgive 

en ansøgning, har medført en hindring for innovation og deltagelse af SMV'er. Den 

omstændighed, at godkendelsesprocessen centraliseres og strømlines, hilses velkommen, men 

ordføreren udtrykker bekymring over, at Kommissionens forslag ikke er tilstrækkeligt 

vidtgående med hensyn til at afkorte den tid, som ansøgerne bruger på deres ansøgninger. 

Ordføreren har fremsat ændringsforslag, som han mener, kan gøre ansøgningsprocessen mere 

effektiv, hvis fristerne for de forskellige faser i ansøgningsprocessen enten er anført eller 

afkortet. Når Kommissionen eksempelvis anmoder om en udtalelse fra Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet ("EFSA"), bør Kommissionen videresende en gyldig ansøgning 

om en ny fødevare til EFSA inden for én måned frem for en ikke nærmere angivet frist. 
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Ordføreren mener ligeledes, at det antal af måneder, som Kommissionen har til at forelægge 

et udkast til en gennemførelsesretsakt for Den Stående Komité for Fødevarekæden og 

Dyresundhed, bør reduceres for at gøre processen mere tidseffektiv.  

Indførelsen af disse frister vil ikke blot gøre godkendelsesprocessen mere effektiv, men også 

tilvejebringe et yderligere sikkerhedselement for både ansøgere, medlemsstater og 

Kommissionen. Forslagene som ændret bibeholder desuden en vis grad af fleksibilitet for 

både Kommissionen og EFSA, som gør det muligt at forlænge fristerne i 

ansøgningsprocessen på passende vis, når det er nødvendigt. Sådanne forlængelser bør være 

undtagelsen snarere end reglen. 

 

Databeskyttelse  
 

Selv om en strømlinet godkendelsesproces utvivlsomt vil nedbringe ansøgernes 

omkostninger, kan det dog ikke undgås, at det kan medføre betydelige omkostninger, navnlig 

hvis ansøgeren har udviklet nye produktionsteknikker, nye videnskabelige metoder eller 

endvidere har været nødt til at indsamle de relevante data for at opfylde bestemmelsen om 

"langvarig sikker anvendelse", som finder anvendelse på traditionelle fødevarer fra 

tredjelande. En ansøgers investering bør derfor beskyttes på fyldestgørende vis, hvis 

fødevarevirksomhedsledere skal tilskyndes til at forbedre konkurrenceevnen og innovationen 

inden for industrien. I henhold til Kommissionens forslag kan en ansøger opnå databeskyttelse 

for innovative produkter for en femårig periode. En solid databeskyttelsesordning er 

nødvendig for at opveje Kommissionens oprettelse af den generiske godkendelsesprocedure, 

inden for hvilken en vellykket godkendelse af en ny fødevare vil gøre det muligt for en 

konkurrent at bringe lignende fødevarer eller fødevareingredienser ind på markedet. Det 

forhold, at nærværende forordning overgår fra "i alt væsentligt svarer til" til generiske 

godkendelser i det nye forslag, kan potentielt set give incitament til innovation. Som det 

foreligger, er forslaget ikke desto mindre en trussel mod det ofte uvurderlige bidrag, som et 

samarbejde mellem videnskabsfolk i forskningsinstitutter eller på universiteter og ansøgere 

kan medføre. Der bør indrømmes databeskyttelse, hvis undersøgelser offentliggøres i et 

videnskabeligt tidsskrift, i lighed med databeskyttelsesordninger i USA for at fremme i stedet 

for at hæmme gode arbejdsforbindelser. I revisionen af Kommissionens konsekvensanalyse 

fra 2008, som blev forelagt for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, blev 

der desuden identificeret et problem vedrørende en potentiel konflikt mellem forordning (EF) 

nr. 258/97 og forordning (EF) nr. 1924/2006, hvori en ansøger kan søge om tilladelse til en ny 

fødevare og en sundhedsanprisning af den pågældende fødevare, og hvori databeskyttelse er 

berettiget i henhold til bestemmelserne i begge forordninger. Selv om det ikke falder inden for 

anvendelsesområdet for dette forslag at ændre forordning (EF) nr. 1924/2006, mener 

ordføreren, at Kommissionen bør tilstræbe at gøre sit yderste for at behandle ansøgninger 

sideløbende i disse situationer, således at godkendte ansøgere under den ene forordning ikke 

støder på unødige forsinkelser i en anden. Behovet for en solid databeskyttelsesordning bør 

imidlertid ikke ske på bekostning af øget gennemsigtighed i godkendelsesprocessen, og 

ordføreren har derfor fremsat ændringsforslag, som pålægger Kommissionen at offentliggøre 

detaljerede retningslinjer for potentielle ansøgere samt holde ansøgere og myndigheder i 

medlemsstaterne underrettet om en ansøgnings forløb i alle processens faser. 

 

Konklusion 

 

En revision af forordningen om nye fødevarer er yderst fornuftig og i den grad nødvendig i 
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betragtning af de videnskabelige og teknologiske skridt, der er taget inden for 

fødevareindustrien siden den 15. maj 1997. Fødevaresektoren er en af de mest 

konkurrencedygtige og innovative på Unionens indre marked, og det er derfor kun 

hensigtsmæssigt, at lovgivningen afspejler den nye virkelighed. 

 

Efter omfattende høring af lokale producenter, industrieksperter og 

fødevarevirksomhedsledere står det klart, at de tre største problemområder er definitionen på 

en ny fødevare, strømlining af godkendelsesprocessen og solide 

databeskyttelsesbestemmelser. Nye fødevarer er et komplekst og teknisk område, hvor 

aktørerne mest af alt har behov for en effektiv proces med sikkerhed for og fyldestgørende 

beskyttelse af deres produkter. Ordføreren mener, at de ændringsforslag, som er fremsat i 

denne betænkning, er både fornuftige og brugbare ændringer til Kommissionens forslag, og 

anerkender samtidig Rådets indsats i forhold til at skabe større klarhed i alle fremtidige 

forordninger om nye fødevarer. 
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL 

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer 

(COM(2013)0894 – C7–0175/2013 – 2013/0435(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Jude Kirton-Darling 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Baggrund 

 

Med det foreliggende forslag til EU-forordning forsøger Kommissionen nu for anden gang at 

reformere ordningen for nye fødevarer i EU, som blev indført i 1997. Det nuværende regelsæt 

er blevet kritiseret for at gøre det yderst omstændeligt, langsommeligt og bekosteligt at få 

tilladelse til markedsføring af en ny fødevare. Dette er især problematisk for virksomheder, 

der primært afsætter til det europæiske marked, sammenlignet med den hurtigere procedure 

for opnåelse af før-markedsføringstilladelse i tredjelande såsom USA og Canada. Som følge 

heraf er mange fødevarevirksomheder i EU, navnlig SMV'er, tilbageholdende over for at 

udvikle og markedsføre nye fødevarer eller fødevareingredienser, der ville falde ind under 

anvendelsesområdet for nye fødevarer. 

 

På internationalt plan har EU i WTO-regi gentagne gange været skydeskive for kritik fra 

tredjelande, som mener, at godkendelsessystemet for nye fødevarer er en handelshindring, 

som forhindrer fødevarer, der længe har været anvendt som sikre fødevarer i deres 

oprindelsesland, i at få adgang til EU-markedet. 

 

Betragtninger 

 

Ud over den generelle målsætning om fødevaresikkerhed sigter den nye forordning på at 

strømline og forenkle proceduren for godkendelse af nye fødevarer ved at opstille en EU-liste 

over godkendte nye fødevarer. Målsætningerne om at lette den administrative byrde, såvel for 

medlemsstaterne som deres virksomheder, mindske varigheden af og udgifterne til 

godkendelsesproceduren samt øge fødevareindustriens og især SMV'ernes konkurrenceevne 

er særdeles velkomne. 

 

Herudover indfører forslaget en hurtigere og mere proportional risikovurdering for 
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traditionelle fødevarer fra tredjelande. Ved at lette markedsadgangen for fødevarer, som ikke 

hidtil har været markedsført i EU, men længe har været anvendt som sikre fødevarer i lande 

uden for EU, skal disse særlige bestemmelser skabe et mere afbalanceret system og et gunstigt 

klima for handel og dermed imødekomme den kritik, der har været rejst i WTO-regi 

vedrørende vilkårlige og urimelige begrænsninger af adgangen til EU-markedet. 

 

Endelig har forordningen det erklærede formål at præcisere definitionen af nye fødevarer og 

dermed at styrke retssikkerheden. Der har imidlertid været udtrykt frygt for, at navnlig 

fjernelsen af kategorier og det forhold, at definitionerne er gjort bredere, kan få den modsatte 

virkning og dermed skabe smuthuller i lovgivningen, der kan indvirke på 

fødevaresikkerheden. 

 

Navnlig den nye definition og de eksakte krav, der stilles i forbindelse med anmeldelse af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande, ligger ordføreren på sinde. Princippet om "langvarig 

sikker anvendelse som fødevare" er temmelig løst defineret i forslaget og vil skulle følges op 

med klare retningslinjer og standarder for indsamlingen af de data og den dokumentation, 

ansøgerne skal fremlægge. Dette er en forudsætning for, at det nye centraliserede system kan 

blive effektivt, dvs. for at undgå risikoen for hyppige ubegrundede sikkerhedsrelaterede 

indsigelser fra medlemsstaternes side. Disse krav skal desuden være i overensstemmelse med 

EU's internationale forpligtelser, så de ikke skaber urimelige begrænsninger for virksomheder 

fra tredjelande. 

 

Ordføreren er bekendt med det arbejde, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA) for tiden gør for at opdatere de eksisterende retningslinjer fra 1997 om de 

videnskabelige aspekter og udformningen af de oplysninger, der kræves til støtte for 

ansøgninger om markedsføring af nye fødevarer og nye fødevareingredienser, og om 

udarbejdelse af de første vurderingsrapporter efter forordning (EF) nr. 258/97. Samlet set vil 

det nye centraliserede system pålægge EFSA en større arbejdsbyrde, som selvsagt vil skulle 

modvejes af tilsvarende ressourcer.  

 

Ordføreren finder det afgørende, at der i tilgift til ovennævnte retningslinjer stilles 

tilstrækkelig og rettidig teknisk bistand til rådighed for virksomheder i tredjelande, der ønsker 

at bringe traditionelle fødevarer i omsætning på EU-markedet. 

 

Sidst men ikke mindst finder ordføreren det vigtigt, at der foretages en passende overvågning 

af implementeringen og virkningerne af de nye bestemmelser, navnlig hvad angår den nye 

forenklede procedure for traditionelle fødevarer fra tredjelande. Resultaterne af denne 

overvågning bør fremlægges i en rapport til Parlamentet fem år efter den nye forordnings 

ikrafttræden. 

 

Dette er nogle af de betragtninger, som ligger til grund for de forslag, ordføreren for Udvalget 

om International Handel vil fremlægge. Helt konkret vil ændringsforslagene fokusere på 

bestemmelserne vedrørende traditionelle fødevarer fra tredjelande og den nødvendige 

delegation af beføjelser i den henseende. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der bør sikres et højt niveau for 

beskyttelse af menneskers sundhed og af 

forbrugernes interesser samt et 

velfungerende indre marked ved udøvelsen 

af Unionens fødevarepolitikker, samtidig 

med at der sikres åbenhed. 

(2) Der bør sikres et højt niveau for 

beskyttelse af menneskers sundhed, af 

miljøet og af forbrugernes interesser samt 

et velfungerende indre marked ved 

udøvelsen af Unionens fødevarepolitikker, 

samtidig med at der sikres åbenhed, og 

innovation og kreativitet hos SMV'er 

inden for landbrugsfødevaresektoren 

stimuleres. Forsigtighedsprincippet, som 

er defineret i forordning (EF) nr. 

178/2002, bør finde anvendelse. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Markedsføring i Unionen af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 

gøres lettere, for så vidt der er fremlagt 

dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland. 

Disse fødevarer bør skulle være blevet 

anvendt til konsum i et tredjeland i mindst 

25 år som en del af den sædvanlige kost for 

en stor del af landets befolkning. 

Langvarig sikker anvendelse som fødevare 

bør ikke omfatte anvendelse som nonfood 

(11) Der bør sondres mellem traditionelle 

fødevarer fra tredjelande og nye 

fødevarer. Markedsføring i Unionen af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 

gøres lettere, for så vidt der er fremlagt 

dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland 

som anført i den videnskabelige og 

tekniske vejledning fra Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). 

Disse fødevarer bør skulle være blevet 
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eller anvendelse, der ikke er forbundet med 

normal kost. 

anvendt til konsum i et tredjeland i mindst 

25 år som en del af den sædvanlige kost for 

en betydelig del af landets befolkning. 

Langvarig sikker anvendelse som fødevare 

bør ikke omfatte anvendelse som nonfood 

eller anvendelse, der ikke er forbundet med 

normal kost. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 

nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 

EFSA i sin udtalelse af 6. april 2011 om 

retningslinjer for risikovurdering af 

anvendelsen af nanovidenskab og 

nanoteknologi i fødevare- og foderkæden21, 

at der kun foreligger begrænset information 

om aspekterne vedrørende industrielt 

fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 

og toksikologi, og at det vil kunne være 

nødvendigt at ændre de eksisterende 

toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 

bedre vurdering af sikkerheden ved 

nanomaterialer til fødevarebrug er 

Kommissionen i færd med at udarbejde 

testmetoder, der tager højde for industrielt 

fremstillede nanomaterialers specifikke 

egenskaber. 

(21) Hvad angår den mulige anvendelse af 

nanomaterialer til fødevarebrug vurderede 

EFSA i sin udtalelse af 6. april 2011 om 

retningslinjer for risikovurdering af 

anvendelsen af nanovidenskab og 

nanoteknologi i fødevare- og foderkæden21, 

at der kun foreligger begrænset information 

om aspekterne vedrørende industrielt 

fremstillede nanomaterialers toksikokinetik 

og toksikologi, og at det vil kunne være 

nødvendigt at ændre de eksisterende 

toksicitetstestmetoder. For at muliggøre en 

bedre vurdering af sikkerheden ved 

nanomaterialer til fødevarebrug og 

samtidig tage hensyn til 

forsigtighedsprincippet er Kommissionen i 

færd med at udarbejde testmetoder, der 

tager højde for industrielt fremstillede 

nanomaterialers specifikke egenskaber. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Nye fødevarer er omfattet af de 

generelle mærkningskrav i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne samt andre relevante 

mærkningsbestemmelser i EU's 

fødevarelovgivning. I visse tilfælde kan 

det være nødvendigt at kræve supplerende 

mærkningsoplysninger, navnlig vedrørende 

beskrivelsen af fødevaren, dens oprindelse 

eller dens anvendelsesbetingelser, for at 

sikre, at forbrugerne informeres 

fyldestgørende om arten af den nye 

fødevare. 

(24) Nye fødevarer er omfattet af de 

generelle mærkningskrav i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 1169/2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne samt andre relevante 

mærkningsbestemmelser i EU's 

fødevarelovgivning. Mærkningen bør 

indeholde supplerende oplysninger, 

navnlig vedrørende beskrivelsen af 

fødevaren, dens oprindelse, dens 

sammensætning og dens 

anvendelsesbetingelser, for at sikre, at 

forbrugerne informeres fyldestgørende om 

arten af den nye fødevare, herunder nye 

fødevarer fra tredjelande. Optages en ny 

fødevare på EU-listen eller på listen over 

traditionelle fødevarer fra tredjelande kan 

der derfor fastsættes særlige 

anvendelsesbetingelser eller 

mærkningskrav, der bl.a. kan vedrøre 

specifikke karakteristika eller 

fødevareegenskaber som sammensætning, 

næringsværdi eller næringsmæssige 

virkninger og fødevarens påtænkte 

anvendelse, eller etiske hensyn eller 

konsekvenser for bestemte 

befolkningsgruppers sundhed. Det er 

hensigtsmæssigt i denne forordning at 

fastlægge særlige mærkningskrav med 

hensyn til fødevareingredienser, der 

indgår i form af industrielt fremstillede 

nanomaterialer, som er omfattet af denne 

forordning. 

 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Medlemsstaterne bør fastsætte (26) Medlemsstaterne bør fastsætte 
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bestemmelser om sanktioner for 

overtrædelse af denne forordning og bør 

træffe alle nødvendige foranstaltninger til 

at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne 

bør være effektive, forholdsmæssige og 

have afskrækkende virkning. 

bestemmelser om sanktioner for 

overtrædelse af denne forordning og bør 

træffe alle nødvendige foranstaltninger til 

at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne 

bør være effektive, forholdsmæssige og 

have afskrækkende virkning, ligesom de 

bør bidrage til at sikre ensartede 

konkurrencevilkår. 

 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) "traditionel fødevare fra et tredjeland": 

en ny fødevare, bortset fra nye fødevarer 

som omhandlet i litra a), nr. i)-iii), som 

stammer fra primærproduktion og har 

langvarig sikker anvendelse som fødevare i 

et tredjeland  

b) "traditionel fødevare fra et tredjeland ": 

en ny fødevare, bortset fra nye fødevarer 

som omhandlet i litra a), nr. -i)-iii), som 

stammer fra primærproduktion og 

derivater fra forarbejdningen som 

defineret i forordning (EF) nr. 178/2002, 

og som har langvarig sikker anvendelse 

som fødevare i et tredjeland  

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "langvarig sikker anvendelse som 

fødevare i et tredjeland": det forhold, at 

den pågældende fødevares sikkerhed er 

bekræftet ved data om sammensætning og 

erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 

år i den sædvanlige kost for en stor del af 

et tredjelands befolkning inden en 

anmeldelse som omhandlet i artikel 13 

c) "langvarig sikker anvendelse som 

fødevare i et tredjeland": det forhold, at 

den pågældende fødevares sikkerhed er 

bekræftet ved data om sammensætning og 

erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 

år i den sædvanlige kost for en betydelig 

del af et tredjelands befolkning inden en 

anmeldelse som omhandlet i artikel 13 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 27a 

vedrørende definitionen af begrebet "en 

betydelig del af et tredjelands 

befolkning". 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "ansøgeren": medlemsstaten, 

tredjelandet eller den interesserede part, 

som kan repræsentere flere interesserede 

parter, der har indgivet en ansøgning i 

henhold til artikel 9 eller 15 eller foretaget 

en anmeldelse i henhold til artikel 13 til 

Kommissionen 

d) "ansøgeren": medlemsstaten, 

tredjelandet eller den interesserede part, 

som kan repræsentere flere interesserede 

parter, eller en SMV, der har indgivet en 

ansøgning i henhold til artikel 9 eller 15 

eller foretaget en anmeldelse i henhold til 

artikel 13 til Kommissionen 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 

definitionen af en ny fødevare i artikel 2, 

stk. 2, litra a) 

Delegation af beføjelser 



 

RR\1042297DA.doc 85/136 PE537.480v03-00 

 DA 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre en ensartet gennemførelse af 

denne forordning kan Kommissionen ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter afgøre, 

hvorvidt en given fødevare falder ind 

under definitionen af nye fødevarer i 

artikel 2, stk. 2, litra a). 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 27a for så 

vidt angår afgørelsen af, hvorvidt en given 

fødevare falder ind under definitionen af 

"ny fødevare", som er fastsat i artikel 2, 

stk. 2, litra a), samt godkendelse af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande og 

ajourføring af EU-listen, jf. artikel 17. 

Begrundelse 

Efter ordførerens opfattelse er det hensigtsmæssigt at anvende ordningen med delegerede 

retsakter til supplering eller ændring af forordningen på disse områder. Såfremt 

ændringsforslaget vedtages, vil der skulle indføjes en betragtning om delegation af beføjelser.  

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen fastlægger og ajourfører 

en EU-liste over nye fødevarer, som det er 

tilladt at markedsføre i Unionen, jf. artikel 

6, 7 og 8 (i det følgende benævnt "EU-

listen"). 

1. Kommissionen fastlægger, ajourfører og 

offentliggør en EU-liste over nye 

fødevarer, som det er tilladt at markedsføre 

i Unionen, jf. artikel 6, 7 og 8 (i det 

følgende benævnt "EU-listen"), som fastsat 

i bilaget til denne forordning. EU-listen 

omfatter traditionelle fødevarer fra 

tredjelande.  

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) Hvis det er umuligt at efterprøve 

sporbarheden af de stoffer, der anvendes 

til fremstillingen af denne fødevare. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) særlige supplerende mærkningskrav med 

det formål at informere den endelige 

forbruger om eventuelle særlige 

karakteristika eller egenskaber ved en 

fødevare, såsom sammensætning, 

næringsværdi eller ernæringsmæssige 

virkninger og den påtænkte anvendelse af 

fødevaren, som bevirker, at den nye 

fødevare ikke længere svarer til en 

eksisterende fødevare, eller om indvirkning 

på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper 

c) særlige supplerende mærkningskrav med 

det formål at informere den endelige 

forbruger om eventuelle særlige 

karakteristika eller egenskaber ved en 

fødevare og sikre dens sporbarhed, såsom 

sammensætning, oprindelse, næringsværdi 

eller ernæringsmæssige virkninger og den 

påtænkte anvendelse af fødevaren, som 

bevirker, at den nye fødevare ikke længere 

svarer til en eksisterende fødevare, eller om 

indvirkning på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper 
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Begrundelse 

Mærkningen af nye fødevarer bør sætte den endelige forbruger i stand til at fastslå produktets 

oprindelse. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) dens oprindelsesland c) dens oprindelsesland og 

oprindelseslandene for de stoffer, den er 

fremstillet af 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland 

d) dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland, jf. 

EU-retningslinjerne under Den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets 

(EFSA's) kontrol 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) hvis det er relevant, 

anvendelsesbetingelserne og særlige 

mærkningskrav, som ikke vildleder 

forbrugeren. 

e) anvendelsesbetingelserne og særlige 

mærkningskrav, som ikke vildleder 

forbrugeren. 

 



 

PE537.480v03-00 88/136 RR\1042297DA.doc 

DA 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest tre måneder efter 

offentliggørelsen af EFSA's udtalelse 

forelægger Kommissionen den i artikel 

27, stk. 1, omhandlede komité et udkast til 

gennemførelsesretsakt om godkendelse af 

markedsføring i Unionen af den 

pågældende traditionelle fødevare fra et 

tredjeland og om ajourføring af EU-listen, 

under hensyntagen til: 

1. Senest tre måneder efter 

offentliggørelsen af EFSA's udtalelse 

vedtager Kommissionen en delegeret 

retsakt om godkendelse af markedsføring i 

Unionen af den pågældende traditionelle 

fødevare fra et tredjeland og om 

ajourføring af EU-listen, under 

hensyntagen til: 

Begrundelse 

Efter ordførerens opfattelse er det hensigtsmæssigt at anvende ordningen med delegerede 

retsakter til supplering af forordningen på disse områder. Såfremt ændringsforslaget 

vedtages, vil der skulle indføjes en betragtning om delegation af beføjelser. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) indhold, udarbejdelse og indgivelse af 

den i artikel 13 omhandlede anmeldelse og 

af den i artikel 14, stk. 5, omhandlede 

ansøgning  

a) indhold, udarbejdelse og indgivelse af 

den i artikel 13 omhandlede anmeldelse og 

af den i artikel 14, stk. 5, omhandlede 

ansøgning baseret på EFSA's 

retningslinjer  

Begrundelse 

EFSA bør ud over at revidere de videnskabelige retningslinjer udvikle tekniske retningslinjer 

og værktøjer til hjælp for fødevarevirksomheder i tredjelande, der ønsker at indgive en 

ansøgning eller en anmeldelse. 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) navnet på og en beskrivelse af den nye 

fødevare 

b) navnet på, en beskrivelse og 

sammensætningen af den nye fødevare 

 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fødevarevirksomhedslederne skal 

omgående underrette Kommissionen om: 

2. Fødevarevirksomhedslederne og 

medlemsstaternes sundhedsmyndigheder 
skal omgående underrette Kommissionen 

om: 

 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 

om sanktioner for overtrædelse af denne 

forordning og træffer alle nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at de 

gennemføres. Sanktionerne skal være 

effektive, forholdsmæssige og have 

afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 

giver senest den […]26 Kommissionen 

meddelelse om disse bestemmelser og 

meddeler straks senere ændringer af 

betydning for bestemmelserne. 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 

om sanktioner for overtrædelse af denne 

forordning og træffer alle nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at de 

gennemføres. Sanktionerne skal være 

effektive, forholdsmæssige og have 

afskrækkende virkning, ligesom de skal 

bidrage til at sikre ensartede 

konkurrencevilkår. Medlemsstaterne giver 

senest den […]26 Kommissionen 

meddelelse om disse bestemmelser og 

meddeler straks senere ændringer af 

betydning for bestemmelserne. 

__________________ __________________ 

26 [Publications Office: Please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation.] 

26 [Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation.] 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 27 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 3 og 17, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år 

fra den ...*. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen 

af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 
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periode. 

 3. Den i artikel 3 og 17 omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der 

er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidig 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 3 og 17, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

 _____________ 

 *EUT: Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 

Begrundelse 

Ordføreren anser det for passende at sætte en begrænsning på, hvor længe delegationen af 

beføjelser til Kommissionen skal være gældende. Denne begrænsning vil betyde mere 

parlamentarisk kontrol, idet Kommissionen forpligtes til at udarbejde en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af den fastsatte periode. En 

stiltiende forlængelse af delegationen for en periode af samme varighed vil samtidig 

forhindre, at lovgiverne overbebyrdes, og vil lette gennemførelsen af forordningen. 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 29 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Rapportering 

 Fem år efter anvendelsesdatoen 

rapporterer Kommissionen til Europa-

Parlamentet og Rådet om gennemførelsen 

af denne forordning, herunder især om 

den nye forenklede procedures 

indvirkning på nye fødevarer og 

traditionelle fødevarer fra tredjelande. 

Denne rapport offentliggøres. 
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10.11.2014 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM LANDBRUG OG UDVIKLING AF 
LANDDISTRIKTER 

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer 

(COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Daciana Octavia Sârbu 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionen foreslog i januar 2008 en revision af EU's lovgivning om nye fødevarer 

(2008/0002(COD)). Lovgivningsproceduren blev imidlertid afbrudt i forligsfasen, hovedsagligt 

på grund af uenighed om, hvorvidt fødevarer fra klonede dyr skulle være omfattet af 

forordningens anvendelsesområde. I december 2013 vedtog Kommissionen en revideret pakke af 

foranstaltninger om dyrekloning og nye fødevarer. 

 

Forslaget til forordning om nye fødevarer omfatter ikke længere fødevarer fra klonede dyr, da 

dette er omfattet af et særskilt forslag i pakken. Ordføreren glæder sig over, at fødevarer fra 

dyrekloner ikke indgår i denne forordning, og over at det er indføjet i et specifikt forslag, hvilket 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter tidligere havde anmodet om. Forslaget 

finder heller ikke anvendelse på genmodificerede fødevarer, som er omfattet af 

anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1829/20031. 

 

Formålet med forslaget om nye fødevarer er at revidere den nuværende lovgivning om nye 

fødevarer (forordning (EF) nr. 258/972 og forordning (EF) nr. 1852/20013) med henblik på at 

ajourføre og forenkle de nuværende godkendelsesprocedurer og tage højde for den seneste 

udvikling af EU-lovgivningen. Med forslaget til forordning agter Kommissionen at etablere et 

centraliseret godkendelsessystem, som skal skabe større sikkerhed for ansøgere, der søger om 

tilladelse til en ny fødevare, og som skal forenkle og fremskynde godkendelsesprocessen. 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1). 
2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og 

nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1). 
3  Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 af 20. september 2001 om udførlige regler for 

offentliggørelse af visse oplysninger og for beskyttelse af de oplysninger, der fremlægges i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EFT L 253 af 21.9.2001, s. 17). 
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Ordføreren er enig i, at der er et behov for at forenkle den nuværende godkendelsesprocedure, 

men fastholder, at fødevaresikkerhed og forbrugernes sundhed bør prioriteres på alle stadier i 

godkendelsesproceduren for nye fødevarer. I overensstemmelse med forsigtighedsprincippet bør 

Unionen desuden give borgerne en hel række sikkerhedsforanstaltninger vedrørende sikkerheden 

af fødevarer, som markedsføres i Unionen.  

 

I tilfældet med traditionelle fødevarer fra tredjelande indføres der også i forslaget en forenklet 

godkendelsesproces med det formål at fjerne eventuelle handelshindringer, som skyldes den 

nuværende langstrakte godkendelsesproces. Hvis der i tredjelandet kan påvises en langvarig 

sikker anvendelse, og medlemsstaterne eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA) ikke har nogen sikkerhedsrelaterede indsigelser, vil fødevaren få tilladelse til at blive 

markedsført på EU's marked. Ordføreren mener, at der bør være krav om, at fødevarer fra 

tredjelande også skal opfylde tilsvarende standarder, som dem der kræves af EU-fødevarer.  

 

Ordføreren mener ligeledes, at medlemsstaterne bør have mulighed for at rådføre sig med 

Kommissionen og andre medlemsstater, når de har vanskeligt ved at fastslå, hvorvidt en fødevare 

er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning, efter at de har gennemgået alle de 

nødvendige oplysninger, som fødevarevirksomhedslederne har fremlagt. 

 

I forbindelse med sikkerhedsvurderingen af en ny fødevare, som skal erstatte en lignende 

fødevare, har EFSA samtidig til opgave at sikre, at den nye fødevare ikke medfører 

ernæringsmæssige ulemper for forbrugeren i sammenligning med den fødevare, som den skal 

erstatte. 

 

Kommissionen foreslår, at den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle 

fødevarer fra et tredjeland udarbejdes ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne liste over 

nye fødevarer er dog et væsentligt element, som bør være anført i basisretsakten (i et bilag). Der 

bør desuden gives mulighed for at ajourføre listen over nye fødevarer, uden at proceduren er lige 

så langtrukken som for en basisretsakt, hvorfor det foreslås at anvende delegerede retsakter.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der bør sikres et højt niveau for 

beskyttelse af menneskers sundhed og af 

forbrugernes interesser samt et 

(2) Der bør sikres et højt niveau for 

beskyttelse af menneskers sundhed og af 

forbrugernes interesser og af miljøet samt 
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velfungerende indre marked ved udøvelsen 

af Unionens fødevarepolitikker, samtidig 

med at der sikres åbenhed. 

et velfungerende indre marked ved 

udøvelsen af Unionens fødevarepolitikker, 

samtidig med at der sikres åbenhed, og 

dyrs sundhed beskyttes. 

Forsigtighedsprincippet som fastlagt i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 178/20021a bør 

desuden finde anvendelse. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. 

januar 2002 om generelle principper og 

krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse 

af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og om 

procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 

(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1). 

 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) De standarder, der er fastlagt i EU-

lovgivningen, bør finde anvendelse på alle 

fødevarer, som markedsføres inden for 

Unionen, herunder fødevarer importeret 

fra tredjelande. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag blev vedtaget af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

i dets førstebehandlingsudtalelse om forslaget fra 2008 (2008/0002(COD)), og det synes 

hensigtsmæssigt at gentage, at Unionens standarder også bør finde anvendelse på 

importerede fødevarer. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) De nuværende kategorier af nye 

fødevarer, som er fastlagt i artikel 1 i 

forordning (EF) nr. 258/97, bør præciseres 

og ajourføres, ved at de nuværende 

kategorier erstattes af en henvisning til 

den generelle definition af fødevarer i 

artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 178/200215. 

(5) De nuværende kategorier af nye 

fødevarer, som er fastlagt i artikel 1 i 

forordning (EF) nr. 258/97, bør præciseres 

og ajourføres. 

__________________  

15 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. 

januar 2002 om generelle principper og 

krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse 

af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og om 

procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 

(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1). 

 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Fødevarer og fødevareingredienser, 

som falder under følgende kategorier, bør 

betragtes som nye fødevarer som fastsat i 

denne forordning: fødevarer og 

fødevareingredienser med en ny eller 

bevidst ændret primær molekylestruktur, 

fødevarer og fødevareingredienser, der 

består af eller er isoleret fra 

mikroorganismer, svampe, alger eller 

andre materialer af biologisk eller 

mineral oprindelse, fødevarer, som 

indeholder, består af eller er fremstillet af 

planter eller dele heraf, med undtagelse af 

planter, som er frembragt ved traditionelle 

formerings- eller avlsmetoder, med 

langvarig sikker anvendelse som 

fødevarer inden for Unionens marked, 



 

PE537.480v03-00 98/136 RR\1042297DA.doc 

DA 

hvis disse metoder ikke medfører 

betydelige ændringer af fødevarernes 

sammensætning eller struktur, der 

påvirker deres næringsværdi, 

metabolisme eller indholdet af uønskede 

stoffer og fødevarer, som indeholder, 

består af eller er fremstillet af insekter 

eller dele heraf. 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at sikre en glidende overgang fra 

forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet for, 

hvornår en fødevare kan betragtes som en 

ny fødevare, fortsat være, at den ikke må 

have været anvendt til konsum i 

nævneværdigt omfang i Unionen før 

ikrafttrædelsesdatoen for nævnte 

forordning, dvs. den 15. maj 1997. 

Anvendelse i Unionen bør også betyde 

anvendelse i medlemsstaterne, uanset 

datoen for de forskellige medlemsstaters 

tiltrædelse af Den Europæiske Union. 

(6) For at sikre en glidende overgang fra 

forordning (EF) nr. 258/97 bør kriteriet for, 

hvornår en fødevare kan betragtes som en 

ny fødevare, fortsat være, at den ikke må 

have været anvendt til konsum i 

nævneværdigt omfang eller have været 

markedsført i Unionen før 

ikrafttrædelsesdatoen for nævnte 

forordning, dvs. den 15. maj 1997. 

Anvendelse i Unionen bør også betyde 

anvendelse i medlemsstaterne, uanset 

datoen for de forskellige medlemsstaters 

tiltrædelse af Den Europæiske Union. 

Begrundelse 

En konsekvens af de foreslåede ændringer i artikel 2, stk. 2, litra a). 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Ny teknologi i 

fødevarefremstillingsprocesser kan have en 

indvirkning på fødevaren og dermed på 

(7) Ny teknologi i 

fødevarefremstillingsprocesser kan have en 

indvirkning på fødevaren og dermed på 
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fødevaresikkerheden. Derfor bør det også 

præciseres, at en fødevare betragtes som en 

ny fødevare, hvis den pågældende fødevare 

er genstand for en fremstillingsproces, der 

ikke tidligere har været anvendt til 

fremstilling af fødevarer i Unionen, eller 

hvis fødevaren indeholder eller består af 

industrielt fremstillede nanomaterialer som 

defineret i artikel 2, stk. 2, litra t), i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1169/201116. 

fødevaresikkerheden og på miljøet. Derfor 

bør det også præciseres, at en fødevare 

betragtes som en ny fødevare, hvis den 

pågældende fødevare er genstand for en 

fremstillingsproces, der ikke tidligere har 

været anvendt til fremstilling af fødevarer i 

Unionen, eller hvis fødevaren indeholder 

eller består af industrielt fremstillede 

nanomaterialer som defineret i artikel 2, 

stk. 2, litra t), i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1169/201116. 

__________________ __________________ 

16 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 

oktober 2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne, om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 

ophævelse af Kommissionens direktiv 

87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 

Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/13/EF, Kommissionens direktiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 

18). 

16 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 

oktober 2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne, om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 

ophævelse af Kommissionens direktiv 

87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 

Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/13/EF, Kommissionens direktiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 

18). 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Hvis der sker en væsentlig ændring i 

fremstillingsprocessen for et stof, der er 

blevet anvendt i overensstemmelse med 

direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 

1925/2006 eller forordning (EU) nr. 

609/2013, eller hvis partikelstørrelsen for 

et sådant stof ændres, for eksempel ved 

hjælp af nanoteknologi, kan det have 

betydning for fødevaren og dermed for 

fødevaresikkerheden. Det pågældende stof 

(9) Hvis der sker en væsentlig ændring i 

fremstillingsprocessen for et stof, der er 

blevet anvendt i overensstemmelse med 

direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 

1925/2006 eller forordning (EU) nr. 

609/2013, eller hvis partikelstørrelsen for 

et sådant stof ændres, for eksempel ved 

hjælp af nanoteknologi, kan det have 

betydning for fødevaren og dermed for 

fødevaresikkerheden. Det pågældende stof 
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bør derfor betragtes som en ny fødevare i 

henhold til denne forordning og revurderes, 

først i overensstemmelse med denne 

forordning og efterfølgende i 

overensstemmelse med den relevante 

særlovgivning. 

bør derfor betragtes som en ny fødevare i 

henhold til denne forordning og revurderes, 

først i overensstemmelse med denne 

forordning efter en fuldstændig 

risikovurdering og efterfølgende i 

overensstemmelse med den relevante 

særlovgivning. 

Begrundelse 

En konsekvens af de foreslåede ændringer i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. i). 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Markedsføring i Unionen af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 

gøres lettere, for så vidt der er fremlagt 

dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland. 

Disse fødevarer bør skulle være blevet 

anvendt til konsum i et tredjeland i mindst 

25 år som en del af den sædvanlige kost 

for en stor del af landets befolkning. 

Langvarig sikker anvendelse som fødevare 

bør ikke omfatte anvendelse som nonfood 

eller anvendelse, der ikke er forbundet med 

normal kost. 

(11) Markedsføring i Unionen af 

traditionelle fødevarer fra tredjelande bør 

gøres lettere, for så vidt der er fremlagt 

dokumentation for langvarig sikker 

anvendelse som fødevare i et tredjeland. 

Disse fødevarer bør være blevet anvendt til 

konsum i et tredjeland i mindst 25 år som 

en del af den normale daglige kost for en 

stor del af landets befolkning. Ved 

sikkerhedsvurderingen og håndteringen 

af disse fødevarer bør der tages hensyn til 

deres langvarige sikre anvendelse som 

fødevare i tredjelandet med udelukkelse af 

anvendelse som nonfood, anvendelse, der 

ikke er forbundet med normal kost, og 

anvendelse til medicinske formål. Der bør 

ligeledes tages hensyn til, at strukturen i 

og egenskaberne hos fødevarer fra 

tredjelande kan variere efter 

klimaforhold. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) En afgørelse om, hvorvidt et 

tredjelands befolknings konsum af en 

fødevare er betydelig, bør baseres på 

oplysninger, der indgives af 

fødevarevirksomhedslederne, og, i givet 

fald, underbygges af andre tilgængelige 

oplysninger i tredjelandet. Hvis der ikke 

foreligger tilstrækkelige oplysninger om 

anvendelse til konsum af en fødevare, bør 

der etableres en enkel og gennemsigtig 

procedure for indhentning af sådanne 

oplysninger med inddragelse af 

Kommissionen, Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og 

fødevarevirksomhedslederne. 

Kommissionen bør tillægges 

gennemførelsesbeføjelser til at fastsætte 

proceduren for en sådan høringsproces. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget præciserer, hvordan "betydelig" defineres. 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Kommissionen bør tillægges 

gennemførelsesbeføjelser til at afgøre, 

hvorvidt en given fødevare falder ind 

under definitionen af en ny fødevare og 

dermed er omfattet af denne forordnings 

bestemmelser om nye fødevarer. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Vurderingen af, om en fødevare har 

været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang i Unionen før den 15. maj 1997, 

bør baseres på oplysninger indsendt af 

fødevarevirksomhedslederne og, hvis det er 

hensigtsmæssigt, understøttes af andre 

oplysninger, der findes i medlemsstaterne. 

Fødevarevirksomhedslederne bør rådføre 

sig med medlemsstaterne, hvis de er usikre 

på statussen for den fødevare, de agter at 

markedsføre. Hvis der ikke foreligger 

oplysninger om anvendelse til konsum før 

den 15. maj 1997, eller hvis disse 

oplysninger er utilstrækkelige, bør der 

etableres en enkel og gennemsigtig 

procedure for indhentning af sådanne 

oplysninger med inddragelse af 

Kommissionen, medlemsstaterne og 

fødevarevirksomhederne. Kommissionen 

bør tillægges gennemførelsesbeføjelser til 

at fastsætte proceduren for en sådan 

høringsproces. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Begrundelse 

Sproglig ændring – vedrører ikke den danske, men den franske tekst. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Nye fødevarer bør kun godkendes og 

anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der 

er fastsat i denne forordning. Nye 

fødevarer bør være sikre, og anvendelsen 

af dem bør ikke vildlede forbrugeren. Hvis 

en ny fødevare er bestemt til at erstatte en 

anden fødevare, bør den derfor ikke afvige 

fra den pågældende fødevare på en måde, 

der ernæringsmæssigt ville være mindre 

fordelagtig for forbrugeren. 

(17) Nye fødevarer bør kun godkendes og 

anvendes, hvis de opfylder de kriterier, der 

er fastsat i denne forordning. Nye 

fødevarer bør være sikre, og bedømmelsen 

af deres sikkerhed bør baseres på 

forsigtighedsprincippet som fastsat i 

artikel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002. 

Anvendelsen af dem bør desuden ikke 

vildlede forbrugeren. Forbrugerne bør 

derfor oplyses om indholdet i nye 
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fødevarer, ingredienserne og de 

teknologier, der anvendes til 

fremstillingen heraf. 

Produktmærkningskravene er derfor af 

afgørende betydning, navnlig hvis den nye 

fødevare er fremstillet med anvendelse af 

nye opdræts- eller landbrugsmetoder, nye 

materialer eller nye 

fremstillingsprocesser. På samme måde 
bør en ny fødevare, der er bestemt til at 

erstatte en anden fødevare, ikke afvige fra 

den pågældende fødevare på en måde, der 

ernæringsmæssigt ville være mindre 

fordelagtig eller af ringere kvalitet for 

forbrugeren. 

Begrundelse 

Den første del af dette ændringsforslag blev vedtaget af Udvalget om Landbrug og Udvikling 

af Landdistrikter i dets førstebehandlingsudtalelse om forslaget fra 2008 (2008/0002(COD)), 

og det synes hensigtsmæssigt at gentage, at forsigtighedsprincippet bør finde anvendelse. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Nye fødevarer bør ikke markedsføres 

eller anvendes i fødevarer til konsum, 

medmindre de er opført på en EU-liste over 

nye fødevarer, som det er tilladt at 

markedsføre i Unionen (i det følgende 

benævnt "EU-listen"). Der bør derfor ved 

hjælp af en gennemførelsesretsakt 
fastlægges en EU-liste over nye fødevarer, 

ved opførelse af nye fødevarer, der allerede 

er godkendt eller anmeldt i henhold til 

artikel 4, 5 eller 7 i forordning (EF) nr. 

258/97, med angivelse af eventuelle 

eksisterende godkendelsesbetingelser. 

Eftersom de pågældende nye fødevarer 

allerede er blevet vurderet med hensyn til 

deres sikkerhed, lovligt er fremstillet og 

markedsført i Unionen og ikke hidtil har 

givet anledning til sundhedsmæssige 

(18) Nye fødevarer bør ikke markedsføres 

eller anvendes i fødevarer til konsum, 

medmindre de er opført på en EU-liste over 

nye fødevarer, som det er tilladt at 

markedsføre i Unionen (i det følgende 

benævnt "EU-listen"). Der bør derfor 

fastlægges en EU-liste over nye fødevarer, 

ved opførelse af nye fødevarer, der allerede 

er godkendt eller anmeldt i henhold til 

artikel 4, 5 eller 7 i forordning (EF) nr. 

258/97, med angivelse af eventuelle 

eksisterende godkendelsesbetingelser. 
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betænkeligheder, bør 

rådgivningsproceduren anvendes ved den 

første fastlæggelse af EU-listen. 

Begrundelse 

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 

bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 

retsakter. 

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) En ny fødevare bør godkendes, ved at 

EU-listen ajourføres i overensstemmelse 

med de i denne forordning fastsatte 

kriterier og procedurer. Der bør indføres en 

procedure, som er effektiv, undergivet 

bestemte frister og gennemskuelig. For så 

vidt angår traditionelle fødevarer fra 

tredjelande med langvarig sikker 

anvendelse bør der indføres en hurtigere, 

forenklet procedure for ajourføring af EU-

listen til brug i tilfælde, hvor der ikke 

fremsættes begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser. Da 

ajourføring af EU-listen indebærer 

anvendelse af kriterier fastlagt ved denne 

forordning, bør Kommissionen tillægges 

de relevante gennemførelsesbeføjelser. 

(19) En ny fødevare bør godkendes, ved at 

EU-listen ajourføres i overensstemmelse 

med de i denne forordning fastsatte 

kriterier og procedurer. Der bør indføres en 

procedure, som er effektiv, undergivet 

bestemte frister og gennemskuelig. For så 

vidt angår traditionelle fødevarer fra 

tredjelande med langvarig sikker 

anvendelse bør der indføres en hurtigere, 

forenklet procedure for ajourføring af EU-

listen til brug i tilfælde, hvor der ikke 

fremsættes begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser. Denne 

liste bør være lettilgængelig og fuldt ud 

gennemsigtig. Beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

290 i TEUF bør tillægges Kommissionen 

med hensyn til ajourføring af EU-listen.  

Begrundelse 

Eftersom der er tale om generelle foranstaltninger, og de er udformet til at supplere eller 

ændre visse ikkevæsentlige dele af denne forordning, bør Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik 

på at ajourføre listen. 
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Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Der bør endvidere fastsættes kriterier 

for vurderingen af sikkerhedsrisiciene ved 

nye fødevarer. For at sikre harmoniseret 

videnskabelig vurdering af nye fødevarer 

bør sådanne vurderinger foretages af Den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA). 

(20) Der bør endvidere fastsættes klart 

definerede kriterier for vurderingen af 

sikkerhedsrisiciene ved nye fødevarer. For 

at sikre harmoniseret videnskabelig 

vurdering af nye fødevarer bør sådanne 

vurderinger foretages af EFSA. EFSA, 

hvis vurderinger bør foretages på en 

gennemsigtig måde, bør etablere et 

netværk med medlemsstaterne og 

Advisory Committee on Novel Foods and 

Processes (ACNFP, rådgivende komité 

om nye fødevarer og 

fremstillingsmetoder). Enhver ny 

egenskab, der kan have en indvirkning på 

sundheden, bør vurderes individuelt. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Fødevarer fra klonede dyr har været 

reguleret i henhold til forordning (EF) nr. 

258/1997 og vil blive behandlet i det 

kommende direktiv om markedsføring af 

fødevarer fra dyrekloner. I denne 

forbindelse bør fødevarer fra klonede dyr 

udelukkes fra denne forordnings 

anvendelsesområde. 

 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelsen af denne forordning med 

hensyn til ajourføring af EU-listen for så 

vidt angår tilføjelse af en traditionel 

fødevare fra et tredjeland i tilfælde, hvor 

der ikke er fremsat begrundede 

sikkerhedsrelaterede indsigelser, bør 

Kommissionen tildeles 

gennemførelsesbeføjelser. 

udgår 

Begrundelse 

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 

bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 

retsakter. 

 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Gennemførelsesbeføjelserne 

vedrørende definitionen af nye fødevarer, 

høringsprocessen til fastlæggelse af status 

som ny fødevare, yderligere ajourføring af 

EU-listen, udarbejdelse og indgivelse af 

ansøgninger eller anmeldelser vedrørende 

optagelse af fødevarer på EU-listen, 

nærmere bestemmelser om kontrol af 

ansøgningers og anmeldelsers gyldighed, 

fortrolig behandling og 

overgangsbestemmelser bør udøves i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201122. 

(28) Gennemførelsesbeføjelserne 

vedrørende høringsprocessen til 

fastlæggelse af status som ny fødevare, 

udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger 

eller anmeldelser vedrørende optagelse af 

fødevarer på EU-listen, nærmere 

bestemmelser om kontrol af ansøgningers 

og anmeldelsers gyldighed og 

bestemmelser om fortrolig behandling bør 

udøves i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201122. 

 

__________________ __________________ 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 



 

RR\1042297DA.doc 107/136 PE537.480v03-00 

 DA 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

Begrundelse 

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med de ændringer, der er foretaget i artiklerne 

vedrørende anvendelsen af gennemførelsesbeføjelser eller delegerede beføjelser. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (28a) For at supplere eller ændre visse 

ikkevæsentlige bestemmelser i denne 

forordning bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde tillægges 

Kommissionen for så vidt angår 

definitionen af "nye fødevarer", 

godkendelsen af en ny fødevare og en 

traditionel fødevare fra et tredjeland, 

ajourføringen af EU-listen og vedtagelsen 

af overgangsforanstaltninger. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter 

sørge for samtidig, rettidig og 

hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 

dokumenter til Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

Begrundelse 

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med de ændringer, der er foretaget i artiklerne 

vedrørende anvendelsen af gennemførelsesbeføjelser eller delegerede beføjelser. 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved denne forordning fastsættes der 

bestemmelser om markedsføring af nye 

fødevarer i Unionen med henblik på at 

sikre, at det indre marked fungerer 

effektivt, og samtidig sikre et højt niveau 

for beskyttelse af menneskers sundhed og 

forbrugernes interesser. 

1. Ved denne forordning fastsættes der 

bestemmelser om markedsføring af nye 

fødevarer i Unionen med henblik på at 

sikre et højt niveau for beskyttelse af 

menneskers sundhed og forbrugernes 

interesser samt miljøet og samtidig sikre, 

at det indre marked fungerer effektivt, at 

der er gennemsigtighed, at innovationen 

inden for landbrugsfødevareindustrien 

stimuleres og, hvor det er relevant, at dyrs 

sundhed beskyttes. 
 

 

 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fødevarer, der er omfattet af Rådets 

direktiv [...]/[...]/EU om [on the placing on 

the market of food from animal clones]. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Fødevarer fra klonede dyr opføres 

ikke på EU-listen over nye fødevarer. 
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Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) "ny fødevare": en fødevare, der ikke har 

været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang i Unionen før den 15. maj 1997, 

uanset datoen for de forskellige 

medlemsstaters tiltrædelse af Unionen, 

bl.a.: 

a) "ny fødevare": en fødevare, der ikke har 

været anvendt til konsum i nævneværdigt 

omfang eller markedsført i Unionen før 

den 15. maj 1997, uanset datoen for de 

forskellige medlemsstaters tiltrædelse af 

Unionen, og der falder under mindst én af 

følgende kategorier: 

Begrundelse 

For at styrke retssikkerheden. 

 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. -i a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -ia) fødevarer og fødevareingredienser, 

der har en ny eller bevidst ændret primær 

molekylestruktur 

 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. -i b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -ib) fødevarer og fødevareingredienser, 

der består af eller er isoleret fra 

mikroorganismer, svampe, alger eller 

andre materialer af biologisk eller 

mineral oprindelse 
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Begrundelse 

For at gøre det muligt at tilpasse forordningen med henblik på at tage hensyn til nye 

teknologier og nye fødevarer, der indføres på Unionens marked. 

 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. -i c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -ic) fødevarer, som indeholder, består af 

eller er fremstillet af planter eller dele 

heraf, med undtagelse af planter, som er 

frembragt ved traditionelle formerings- 

eller avlsmetoder med langvarig sikker 

anvendelse som fødevarer på Unionens 

marked, hvis disse metoder ikke medfører 

betydelige ændringer af fødevarernes 

sammensætning eller struktur, der 

påvirker deres næringsværdi, 

metabolisme, eller indholdet af uønskede 

stoffer 

 

 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) fødevarer, der har været genstand for en 

ny fremstillingsproces, som ikke blev 

anvendt til fødevarefremstilling i Unionen 

før den 15. maj 1997, hvis denne 

fremstillingsproces medfører betydelige 

ændringer af fødevarernes sammensætning 

eller struktur, der påvirker deres 

næringsværdi, måden, hvorpå de 

metaboliseres, eller indholdet af uønskede 

stoffer 

i) fødevarer, der er et resultat af en 

fremstillingsproces, som ikke blev anvendt 

til fødevarefremstilling i Unionen før den 

15. maj 1997, som medfører betydelige 

ændringer af fødevarernes sammensætning 

eller struktur, der påvirker deres 

næringsværdi, måden, hvorpå de 

metaboliseres, eller indholdet af uønskede 

stoffer, fastsat på grundlag af en 

risikovurdering 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. i a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia) fødevarer, som indeholder, består af 

eller er fremstillet af insekter eller dele 

heraf 

 

 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. iii – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– der er anvendt en ny fremstillingsproces, 

jf. nr. i), eller 

– der er anvendt en fremstillingsproces, 

som ikke blev anvendt til 

fødevarefremstilling i Unionen før den 

15. maj 1997, eller 

Begrundelse 

Af hensyn til klarheden. 

 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "langvarig sikker anvendelse som 

fødevare i et tredjeland": det forhold, at 

den pågældende fødevares sikkerhed er 

bekræftet ved data om sammensætning og 

erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 

år i den sædvanlige kost for en stor del af 

c) "langvarig sikker anvendelse som 

fødevare i et tredjeland": det forhold, at 

den pågældende fødevares sikkerhed er 

bekræftet ved data om sammensætning og 

erfaring fra fortsat anvendelse i mindst 25 

år i den sædvanlige kost for en betydelig 



 

PE537.480v03-00 112/136 RR\1042297DA.doc 

DA 

et tredjelands befolkning inden en 

anmeldelse som omhandlet i artikel 13 

del af et tredjelands befolkning inden en 

anmeldelse som omhandlet i artikel 13 

Begrundelse 

Ordet "betydelig" er mere passende her. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) "klonede dyr": dyr produceret ved 

hjælp af en ikke-seksuel, kunstig 

reproduktionsmetode med det formål at 

producere en genetisk identisk eller 

næsten identisk kopi af et individuelt dyr 

 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesbeføjelser vedrørende 

definitionen af en ny fødevare i artikel 2, 

stk. 2, litra a) 

 

Delegation af beføjelser vedrørende 

definitionen af en ny fødevare i artikel 2, 

stk. 2, litra a) 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre en ensartet gennemførelse af 

denne forordning kan Kommissionen ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter afgøre, 

hvorvidt en given fødevare falder ind under 

definitionen af nye fødevarer i artikel 2, 

Kommissionen tillægges beføjelser til i 

overensstemmelse med artikel 26a at 

vedtage delegerede retsakter for at afgøre, 

hvorvidt en given fødevare falder ind under 

definitionen af nye fødevarer i artikel 2, 
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stk. 2, litra a). stk. 2, litra a). 

Begrundelse 

Det er mere hensigtsmæssigt at anvende delegerede beføjelser i forbindelse med en afgørelse 

af en sådan overordnet anvendelse som definitionen på nye fødevarer, hvilket ligeledes 

bestemmer anvendelsesområdet for denne forordning. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ledere af fødevarevirksomheder skal 

kontrollere, om de fødevarer, de agter at 

markedsføre i Unionen, er omfattet af 

denne forordning. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Begrundelse 

Sproglig ændring – vedrører ikke den danske, men den franske tekst. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ledere af fødevarevirksomheder skal 

rådføre sig med medlemsstaterne, hvis de 

2. Ledere af fødevarevirksomheder skal 

rådføre sig med medlemsstaterne, hvis de 
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er usikre på, hvorvidt en fødevare, som de 

agter at markedsføre i Unionen, er omfattet 

af denne forordning. I givet fald skal 

fødevarevirksomhedslederen efter 

anmodning fra medlemsstaten give denne 

de oplysninger, der gør det muligt for den 

at fastlægge, navnlig i hvilket omfang den 

pågældende fødevare blev anvendt til 

konsum i Unionen før den 15. maj 1997. 

er usikre på, hvorvidt en fødevare, som de 

agter at markedsføre i Unionen, er omfattet 

af denne forordning. I givet fald skal 

fødevarevirksomhedslederen give 

medlemsstaten alle de oplysninger, der gør 

det muligt for den at fastlægge, hvorvidt en 

fødevare falder inden for denne 

forordnings anvendelsesområde. 

Begrundelse 

Fødevarevirksomhedsledere skal stille alle relevante oplysninger vedrørende det nye produkt, 

som de agter at markedsføre, til rådighed for at fastlægge, hvorvidt det er en ny fødevare. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. For at fastlægge, hvorvidt en fødevare 

falder inden for denne forordnings 

anvendelsesområde, kan medlemsstaterne 

rådføre sig med Kommissionen og de 

andre medlemsstater. 

Begrundelse 

I tilfælde, hvor medlemsstaterne er i tvivl om, hvorvidt en fødevare falder inden for denne 

forordnings anvendelsesområde, skal de have mulighed for at rådføre sig med Kommissionen 

og/eller medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen fastlægger og ajourfører 

en EU-liste over nye fødevarer, som det er 

tilladt at markedsføre i Unionen, jf. artikel 

6, 7 og 8 (i det følgende benævnt "EU-

listen"). 

1. En EU-liste over nye fødevarer, som det 

er tilladt at markedsføre i Unionen, jf. 

artikel 6 og 8 (i det følgende benævnt "EU-

listen"), anføres i bilaget. 
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Begrundelse 

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 

bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 

retsakter. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kun nye fødevarer, der er godkendt og 

opført på EU-listen, må markedsføres i 

Unionen som sådanne og anvendes i eller 

på fødevarer på de anvendelsesbetingelser, 

der er angivet i listen. 

2. Kun nye fødevarer, der er godkendt og 

opført på EU-listen, må markedsføres i 

Unionen som sådanne og anvendes i 

henhold til de anvendelsesbetingelser og 

de mærkningskrav, der er angivet i listen. 

Begrundelse 

Nye fødevarer er omfattet af mærkningskrav under forordning (EU) nr. 1169/2011. 

 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen gør EU-listen 

tilgængelig for offentligheden på sit 

websted. 

 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Den udgør, så vidt det kan bedømmes på 

grundlag af den foreliggende 

videnskabelige evidens, ikke nogen 

a) Den udgør, så vidt det kan bedømmes på 

grundlag af den foreliggende 

videnskabelige evidens og under 
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sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed. anvendelse af forsigtighedsprincippet, jf. 

artikel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

ikke nogen sikkerhedsrisiko for 

menneskers sundhed eller i givet fald for 

miljøet. 

Begrundelse 

Den første del af dette ændringsforslag blev vedtaget af Udvalget om Landbrug og Udvikling 

af Landdistrikter i dets førstebehandlingsudtalelse om forslaget fra 2008 (2008/0002(COD)), 

og det synes hensigtsmæssigt at gentage, at forsigtighedsprincippet bør finde anvendelse. 

 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Anvendelsen af den vildleder ikke 

forbrugeren. 

b) Anvendelsen af den vildleder ikke 

forbrugeren, selv ikke i materiel grad. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 7 udgår 

Første fastlæggelse af EU-listen   

Senest den [...]23 fastlægger 

Kommissionen ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt EU-listen ved heri 

at opføre nye fødevarer, der er godkendt 

eller anmeldt i henhold til artikel 4, 5 eller 

7 i forordning (EF) nr. 258/97, med 

angivelse af eventuelle eksisterende 

godkendelsesbetingelser. 

 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter rådgivningsproceduren i artikel 27, 

stk. 2. 

 

__________________  
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23 [Publications Office: Please insert date: 

24 months after the entry into force of this 

Regulation]. 

 

 

Begrundelse 

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 

bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 

retsakter. 

 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at tilføje, fjerne eller ændre betingelser, 

specifikationer eller restriktioner i 

tilknytning til optagelsen af en ny fødevare 

på EU-listen. 

c) at tilføje, fjerne eller ændre 

specifikationer, anvendelsesbetingelser, 

yderligere specifikke mærkningskrav eller 

krav om overvågning efter 

markedsføringen i tilknytning til 

optagelsen af en ny fødevare på EU-listen. 

Begrundelse 

EU-listen over nye fødevarer bør tydeligt angive de betingelser, hvorpå godkendelsen blev 

udstedt. 

 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Oplysningerne om en ny fødevare på 

EU-listen, jf. stk. 2, skal - i det omfang det 

er relevant - omfatte: 

3. Oplysningerne om en ny fødevare på 

EU-listen, jf. stk. 2, skal omfatte: 
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Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en specifikation af den nye fødevare a) en specifikation af den nye fødevare og 

den teknologiske proces 

 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra a b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) ansøgerens navn og adresse 

 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de betingelser, hvorpå den nye fødevare 

kan anvendes, først og fremmest med 

henblik på at undgå negative virkninger for 

særlige befolkningsgrupper, overskridelse 

af de øvre grænser for indtag og risici i 

tilfælde af overdreven indtagelse 

b) hvor det er relevant, de betingelser, 

hvorpå den nye fødevare kan anvendes, 

først og fremmest med henblik på at undgå 

negative virkninger for særlige 

befolkningsgrupper, overskridelse af de 

øvre grænser for indtag og risici i tilfælde 

af overdreven indtagelse 

 

 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) særlige supplerende mærkningskrav med 

det formål at informere den endelige 

forbruger om eventuelle særlige 

karakteristika eller egenskaber ved en 

fødevare, såsom sammensætning, 

næringsværdi eller ernæringsmæssige 

virkninger og den påtænkte anvendelse af 

fødevaren, som bevirker, at den nye 

fødevare ikke længere svarer til en 

eksisterende fødevare, eller om indvirkning 

på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper 

c) hvis det er relevant, særlige supplerende 

mærkningskrav med det formål at 

informere den endelige forbruger om 

eventuelle særlige karakteristika eller 

egenskaber ved en fødevare, såsom 

sammensætning, næringsværdi eller 

ernæringsmæssige virkninger og den 

påtænkte anvendelse af fødevaren, som 

bevirker, at den nye fødevare ikke længere 

svarer til en eksisterende fødevare, eller om 

indvirkning på sundheden i bestemte 

befolkningsgrupper. Hvis en ny fødevare 

består af eller indeholder ingredienser i 

form af industrielt fremstillet 

nanomateriale, skal dette angives tydeligt 

på ingredienslisten, og navnene på 

sådanne ingredienser skal efterfølges af 

ordet "nano" i parentes 

 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag  

d) krav om overvågning efter 

markedsføringen, jf. artikel 23. 

d) hvis det er relevant, krav om 

overvågning efter markedsføringen, jf. 

artikel 23. 

 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Proceduren for godkendelse af 

markedsføring i Unionen af en ny fødevare 

og ajourføring af EU-listen, jf. artikel 8, 

indledes enten på Kommissionens initiativ 

Proceduren for godkendelse af 

markedsføring i Unionen af en ny fødevare 

og ajourføring af EU-listen, jf. artikel 8, 

indledes enten på Kommissionens initiativ 
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eller på grundlag af en ansøgning til 

Kommissionen fra en ansøger. 

eller på grundlag af en ansøgning til 

Kommissionen fra en ansøger. 

Kommissionen fremsender ansøgningen 

til medlemsstaterne og gør den tilgængelig 

for offentligheden på sit websted. 

 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) ansøgerens navn og adresse 

Begrundelse 

Større gennemsigtighed. 

 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) fremstillingsprocessen 

Begrundelse 

Fremstillingsprocessen kan have stor betydning med hensyn til at fastslå, hvorvidt en bestemt 

fødevare er ny. Se betragtning 7. 

 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) videnskabelig dokumentation for, at den 

nye fødevare ikke udgør en 

c) uafhængig videnskabelig 

dokumentation, der har været genstand 
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sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed for peerevaluering, som påviser, at den 

nye fødevare ikke udgør en 

sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed, 

dyrs sundhed eller miljøet 

 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen kan anmode EFSA om 

en udtalelse, hvis ajourføringen kan få 

virkninger for menneskers sundhed. 

2. Kommissionen fremsender den gyldige 

ansøgning til EFSA og anmoder denne 

om en udtalelse. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Proceduren for godkendelse af 

markedsføring i Unionen af en ny 

fødevare og ajourføring af EU-listen, jf. 

artikel 8, afsluttes med vedtagelsen af en 

gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 

11. 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 26a vedrørende godkendelse af 

markedsføring inden for Unionen af en 

ny fødevare og ajourføring af den EU-

liste, der er anført i bilaget. 

Begrundelse 

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 

bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 

retsakter. 

 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den tager, i det omfang det er relevant, 

hensyn til medlemsstaternes synspunkter, 

til EFSA's udtalelse og til andre legitime 

forhold af relevans for den pågældende 

ajourføring. 

Den tager hensyn til medlemsstaternes 

synspunkter, til EFSA's udtalelse og til 

andre legitime forhold af relevans for den 

pågældende ajourføring. 

 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis Kommissionen anmoder om en 

udtalelse fra EFSA, videresender den 

gyldige ansøgning til EFSA. EFSA 

vedtager sin udtalelse senest ni måneder 

efter modtagelsen af en gyldig ansøgning. 

EFSA vedtager sin udtalelse senest ni 

måneder efter modtagelsen af en gyldig 

ansøgning. 

 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når EFSA vurderer sikkerheden ved en ny 

fødevare, tager den hensyn til følgende, i 

det omfang det er relevant: 

Når EFSA vurderer sikkerheden ved en ny 

fødevare, tager den, i det omfang det er 

relevant og i overensstemmelse med 

forsigtighedsprincippet, hensyn til 

følgende: 

 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) hvorvidt den nye fødevares 

sammensætning eller 

anvendelsesbetingelserne udgør en 

sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed i 

Unionen. 

b) hvorvidt den nye fødevares 

sammensætning eller 

anvendelsesbetingelserne udgør en 

sikkerhedsrisiko for menneskers sundhed i 

Unionen og, i det omfang det er relevant, 

for miljøet. 

 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) hvorvidt den nye fødevare, som skal 

erstatte en anden fødevare, ikke har andre 

egenskaber, som fører til 

ernæringsmæssige ulemper for 

forbrugeren. 

Begrundelse 

I forbindelse med sikkerhedsevalueringen af nye fødevarer skal EFSA sikre, at en ny fødevare, 

som erstatter en anden lignende fødevare, ikke har forskellige egenskaber i forhold til den 

fødevare, som den erstatter, hvilket kunne føre til en ernæringsmæssig ulempe for 

forbrugeren. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest ni måneder efter offentliggørelsen 

af EFSA's udtalelse forelægger 

Kommissionen den i artikel 27, stk. 1, 

omhandlede komité et udkast til 

gennemførelsesretsakt om ajourføring af 

EU-listen, under hensyntagen til: 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage en delegeret retsakt i henhold til 

artikel 26a med henblik på at ajourføre 

EU-listen i artikel 5 senest ni måneder 

efter offentliggørelsen af EFSA ' s 

udtalelse som omhandlet i artikel 10, 

under hensyntagen til: 
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Begrundelse 

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 

bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 

retsakter. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) EFSA's udtalelse udgår 

Begrundelse 

Henvisningen til EFSA i litra c) bør fjernes, da der allerede er en henvisning til EFSA i 

indledningen til dette stykke. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis Kommissionen ikke har anmodet 

om en udtalelse fra EFSA i henhold til 

artikel 9, stk. 2, løber den i stk. 1 

omhandlede periode på ni måneder fra 

den dato, hvor Kommissionen modtager 

en gyldig ansøgning i henhold til artikel 

udgår 
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9, stk. 1. 

 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) ansøgerens navn og adresse 

Begrundelse 

Større gennemsigtighed. 

 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Procedure for traditionelle fødevarer fra 

tredjelande 

Notifikationsprocedure for traditionelle 

fødevarer fra tredjelande 

Begrundelse 

Det bør specificeres, at følgende stykker henviser til notifikationsproceduren for traditionelle 

fødevarer fra tredjelande. 

 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen videresender straks den i 

stk. 13 omhandlede gyldige anmeldelse til 

medlemsstaterne og EFSA. 

1. Kommissionen videresender straks den i 

stk. 13 omhandlede gyldige anmeldelse til 

medlemsstaterne og EFSA og gør den 

tilgængelig for offentligheden på sit 

websted. 
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Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) hvorvidt oplysningerne om langvarig 

sikker anvendelse som fødevare i et 

tredjeland er underbygget af pålidelige data 

fremlagt af ansøgeren i henhold til artikel 

13 og 15 

a) hvorvidt oplysningerne om langvarig 

sikker anvendelse som fødevare i et 

tredjeland, som er vurderet på grundlag af 

videnskabelige retningslinjer og kriterier, 

der skal præciseres, er underbygget af 

pålidelige data fremlagt af ansøgeren i 

henhold til artikel 13 og 15 

 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at fødevarens sammensætning og 

anvendelsesbetingelserne ikke må udgøre 

en sikkerhedsrisiko for menneskers 

sundhed i Unionen. 

b) at fødevarens sammensætning og 

anvendelsesbetingelserne ikke må udgøre 

en sikkerhedsrisiko for menneskers 

sundhed i Unionen og, i det omfang det er 

relevant, for miljøet. 

 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) hvorvidt den nye fødevare, som skal 

erstatte en anden fødevare, ikke har andre 

egenskaber, som fører til 

ernæringsmæssige ulemper for 

forbrugeren. 
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Begrundelse 

Større sikkerhed. 

 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest tre måneder efter offentliggørelsen 

af EFSA's udtalelse forelægger 

Kommissionen den i artikel 27, stk. 1, 

omhandlede komité et udkast til 

gennemførelsesretsakt om godkendelse af 

markedsføring i Unionen af den 

pågældende traditionelle fødevare fra et 

tredjeland og om ajourføring af EU-listen, 

under hensyntagen til: 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 26a senest tre måneder efter 

offentliggørelsen af EFSA's udtalelse om 

godkendelse af markedsføring i Unionen af 

den pågældende traditionelle fødevare fra 

et tredjeland og om ajourføring af EU-

listen, under hensyntagen til: 

Begrundelse 

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 

bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 

retsakter. 

 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

27, stk. 3. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For så vidt angår fjernelse af en traditionel 

fødevare fra et tredjeland fra EU-listen 

eller tilføjelse, fjernelse eller ændring af 

betingelser, specifikationer eller 

restriktioner i tilknytning til optagelsen af 

en traditionel fødevare fra et tredjeland på 

EU-listen finder artikel 9-12 anvendelse. 

Artikel 9-12 finder anvendelse for så vidt 

angår fjernelse af en traditionel fødevare 

fra et tredjeland fra EU-listen eller 

tilføjelse, fjernelse eller ændring af 

specifikationer, anvendelsesbetingelser, 

yderligere specifikke mærkningskrav eller 

krav om overvågning efter 

markedsføringen i tilknytning til 

optagelsen af en traditionel fødevare fra et 

tredjeland på EU-listen. 

Begrundelse 

Se artikel 8, stk. 2. Af hensyn til klarheden. 

 

 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis de i stk. 1 omhandlede supplerende 

oplysninger ikke er modtaget inden 

udløbet af den i samme stykke 

omhandlede forlængede periode, handler 

Kommissionen på grundlag af de 

oplysninger, den allerede har modtaget. 

2. Hvis de i stk. 1 omhandlede supplerende 

oplysninger ikke fremsendes inden udløbet 

af den nye fastsatte periode, udsteder 

Kommissionen ikke en godkendelse. 

 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen, medlemsstaterne og 

EFSA træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre en passende 

fortrolig behandling af de oplysninger, de 

5. Kommissionen, medlemsstaterne og 

EFSA træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre en passende 

fortrolig behandling af de oplysninger, de 
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modtager i henhold til denne forordning, jf. 

stk. 4, undtagen oplysninger, der 

nødvendigvis må offentliggøres for at 

beskytte menneskers sundhed. 

modtager i henhold til denne forordning, jf. 

stk. 4, undtagen oplysninger, der 

nødvendigvis må offentliggøres for at 

beskytte menneskers sundhed, miljøet og 

dyrs sundhed. 

 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fødevarevirksomhedslederne skal 

omgående underrette Kommissionen om: 

udgår 

a) eventuelle nye videnskabelige eller 

tekniske oplysninger, der kan have 

indflydelse på vurderingen af sikkerheden 

ved anvendelsen af den nye fødevare 

 

b) eventuelle forbud eller restriktioner, 

der er pålagt af et tredjeland, hvor den 

nye fødevare markedsføres. 

 

Begrundelse 

Dette stykke blev fejlagtigt medtaget i en artikel om påbud om overvågning efter 

markedsføringen, idet dette stykke omhandler et særskilt krav af generel karakter, som er 

uafhængigt af afgørelsen om overvågningskrav efter markedsføringen. Det bør derfor af 

hensyn til klarheden stå i en artikel for sig i denne forordning. 

 

 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 23 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 23a 

 Krav i forbindelse med nye oplysninger 

 Fødevarevirksomhedslederne skal 

omgående underrette Kommissionen om: 
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 a) eventuelle nye videnskabelige eller 

tekniske oplysninger, der kan have 

indflydelse på vurderingen af sikkerheden 

ved anvendelsen af den nye fødevare 

 b) eventuelle forbud eller restriktioner, 

der er pålagt af et tredjeland, hvor den 

nye fødevare markedsføres. 

Begrundelse 

Dette stykke blev fejlagtigt medtaget i en artikel om påbud om overvågning efter 

markedsføringen, idet dette stykke omhandler et særskilt krav af generel karakter, som er 

uafhængigt af afgørelsen om overvågningskrav efter markedsføringen. Det bør derfor af 

hensyn til klarheden stå i en artikel for sig i denne forordning. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Kapitel 6 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Sanktioner og udvalgsprocedure Sanktioner og generelle bestemmelser 

 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 26 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 26a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 3, 

artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 1, artikel 

17, stk. 1 og artikel 29, stk. 3, tillægges 

Kommissionen for en periode på syv år 

fra den ...*. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden 
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udløbet af syvårsperioden. Delegationen 

af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

 3. Den i artikel 3, artikel 9, stk. 3, artikel 

11, stk. 1, artikel 17, stk. 1 og artikel 29, 

stk. 3, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 

af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 3, artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 

1, artikel 17, stk. 1 og artikel 29, stk. 3, 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på to måneder 

fra meddelelsen af den pågældende 

retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 

eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 

inden udløbet af denne frist begge har 

informeret Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ. 

 __________________ 

 *EUT: Indsæt venligst datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. 
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Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når der henvises til dette stykke, anvendes 

artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når komitéens udtalelse indhentes efter 

en skriftlig procedure, afsluttes 

proceduren uden noget resultat, hvis 

formanden for udvalget træffer 

beslutning herom eller et simpelt flertal af 

udvalgsmedlemmerne anmoder herom 

inden fristen for afgivelse af udtalelsen. 

udgår 

 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når komitéens udtalelse indhentes efter en 

skriftlig procedure, afsluttes proceduren 

uden noget resultat, hvis formanden for 

udvalget træffer beslutning herom eller et 

simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne 

anmoder herom inden fristen for afgivelse 

af udtalelsen. 

Når komitéens udtalelse indhentes efter en 

skriftlig procedure, afsluttes proceduren 

uden noget resultat, hvis formanden for 

udvalget træffer beslutning herom eller et 

simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne 

anmoder herom inden for seks måneder. 

Begrundelse 

Af hensyn til klarheden. 
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Forslag til forordning 

Artikel 27 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 27b 

 Revision 

 Senest den ...* og i lyset af de indhøstede 

erfaringer forelægger Kommissionen en 

rapport om gennemførelsen af denne 

forordning, eventuelt ledsaget af relevante 

forslag til lovgivning, for Europa-

Parlamentet og Rådet. 

 __________________ 

 *EUT: Indsæt venligst datoen fem år efter 

denne forordnings ikrafttræden. 

Begrundelse 

Fem år efter ikrafttrædelsen bør Kommissionen rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet 

om gennemførelsen af den nye forordning. 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter vedtage 

overgangsbestemmelser om anvendelsen af 

artikel 1 og 2. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 

3. 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 

26a, for at kunne vedtage 
overgangsbestemmelser om anvendelsen af 

artikel 1 og 2. 

Begrundelse 

Delegerede retsakter bør anvendes i stedet for gennemførelsesretsakter for at kunne vedtage 

overgangsbestemmelser. 
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Forslag til forordning 

Bilag (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Bilag  

 EU-listen over godkendte nye fødevarer 

og over traditionelle fødevarer fra 

tredjelande. 

Begrundelse 

Den første EU-liste over godkendte nye fødevarer og traditionelle fødevarer fra et tredjeland 

bør knyttes som bilag til denne forordning, og listen bør ajourføres ved hjælp af delegerede 

retsakter. 
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